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1. ÚVOD 

DGA je autonomní klávesnice pro řízení p řístupu pro jedno p řístupové místo pomocí PIN kódu. 
Může být použita jako samostatné p řístupové za řízení nebo jako dopln ěk systému EZS, event. 
dveřních audio/video systém ů. 
 
Design a odolnost těla klávesnice DGA ji předurčují k použití jak v rezidenčním, tak i průmyslovém pro-
středí. Lze ji kombinovat s elektrickými zámky a otvírači značky CVDI, příp. podobnými zařízeními jiných 
značek. 
 
 
Hlavní funkce a vlastnosti: 
 

���� podsv ětlená klávesnice 
���� tělo z odolné slitiny hliníku 
���� 2 reléové výstupy  
���� povrchová montáž  
���� široký rozsah vstupního nap ětí (ss i st ř) 
���� 100 uživatelských kód ů 
���� montážní šrouby Torx  

 
���� reléové výstupy s NO i NC logikou 
���� zatížitelnost kontaktů 8 A / 250 V 
���� 100 uživatelských kódů v délce 4 až 6 číslic 
���� veškerá konfigurace uchovávána v napěťově  
      nezávislé EEPROM paměti 
���� 1 vstup pro odchodové tlačítko 
���� 1 master kód 
���� možnost změny vlastního PINu uživatelem 
���� optická i akustická zpětná vazba 
���� podsvětlení klávesnice – trvalé nebo dočasné 
���� napájecí napětí: 
- 12 ÷ 24 VSTŘ 
- 12 ÷ 48 VSS 
���� proudový odběr 25 ÷ 80 mA 

 
 
 
 
 

2. PROGRAMOVÁNÍ 

VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ HODNOTY 
-  žádné kódy v klávesnici   -  prodleva programovacího režimu :   120 s 

-  doba podsvícení :  10 s  -  kód pro změnu uživatelského PINu, skup.#1 : A a B  
-  doba sepnutí relé :   1 s  -  kód pro změnu uživatelského PINu, skup.#2 : 1 a 3 
-  délka kódů :   5 číslic  -  červená LED svítí při napájení klávesnice 

-  kód správce (master):  12345 
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ZVUKOVÁ SIGNALIZACE 
-  1 krátké pípnutí > klávesnice napájena 

-  1 dlouhé pípnutí  >  zprac.dat při programování nebo povolený přístup 
-  2 krátká pípnutí >  vstup nebo odchod z programovacího režimu 
-  4 krátká pípnutí >  chyba zpracování dat 

 
DÉLKA KÓDU 
-  pro naprogramování kódu lze využít všech kláves klávesnice 
-  jak kód správce (master), tak uživatelské kódy mohou být 4-, 5- nebo 6-místné 

-  kód správce NEMŮŽE být použit jako přístupový (uživatelský) 
-  kódy 000000, 00000 a 0000 mohou být použity pouze pro smazání uživatelského kódu 
-  smazání konkrétního uživ. kódu provedete jeho náhradou za kombinaci 0000 (pro 4-místný PIN) nebo   
   00000 (pro 5-místný kód) 

 
VSTUP PRO ODCHODOVÉ TLAČÍTKO 
Vstup P1 aktivuje relé 1. (Výstup lze nakonfigurovat): 

-  vstup časovače H1 při vybavení povoluje vstup pouhým stiskem klávesy 0 (např. pro návštěvníky) 
-  pokud je vstup H1 v klidovém stavu, potom klávesu 0 lze použít pro zadávání běžného přístup. PINu 

 
SPOTŘEBA 
-  12 VSTŘ : 20 mA ve stand-by režimu, 80 mA při sepnutí obou relé 
-  24 VSTŘ : 10 mA ve stand-by režimu, 40 mA při sepnutí obou relé 
 
SMAZÁNÍ KÓDU SPRÁVCE I VŠECH UŽIVATELKSÝCH KÓD Ů 
1]  Zadejte na klávesnici kód správce (master kód) dvakrát po sobě (výchozí hodnota je 12345): 

     -  červená LED se rozsvítí na potvrzení vstupu do programovacího režimu 
 
2]  Zadejte na klávesnici A6 pro vstup do resetovacího menu: 

     -  zelená LED se rozsvítí na 1 sekundu 
     -  stiskněte současně klávesy A a B pro spuštění kompletního resetu 

     -  zelená LED během celého procesu svítí; počkejte dokud nezhasne 
     -  master kód je resetován do továrního nastavení 12345; všechny uživatelské kódy jsou nyní smazány 
     -  klávesnice je nastavena do výchozích továrních hodnot, červená LED se rozsvítí a poté zhasne 

 
------------------------------------------------------------------ NEBO ----------------------------------------------------------------- 

 
1]  Vypněte napájení klávesnice. Zkratujte bílý a žlutý vodič klávesnice. 

2]  Připojte napájení klávesnice: 
     -  zelená LED se rozsvítí 
     -  počkejte několik sekund, zazní jedno krátké pípnutí; zelená LED zhasne. Rozpojte bílý a žlutý vodič. 

3]  Klávesnice je nyní nastavena do výchozích továrních hodnot. 

 

NASTAVENÍ DÉLKY KÓDU 

1]  Zadejte na klávesnici kód správce (master kód) dvakrát po sobě (výchozí hodnota je 12345): 
     -  červená LED se rozsvítí na potvrzení vstupu do programovacího režimu 
2]  Zadejte na klávesnici A4 pro nastavení délky PINů: 

     -  zelená LED se rozsvítí na dobu cca 1 sekundy 
     -  stiskněte klávesu 4 nebo 5 nebo 6 – podle požadované délky PINu 

     -  zelená LED se rozsvítí na dobu cca 1 sekundy pro potvrzení nastavení délky kódu 
3]  Zadejte na klávesnici A5 pro změnu kódu správce (master kódu) : 
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     -  zelená LED se rozsvítí na dobu cca 1 sekundy 
     -  zadejte nový 4-, 5- nebo 6-místný kód správce (master kód) 

     -  zelená LED se rozsvítí na dobu cca 1 sekundy pro potvrzení zadání master kódu 
 
4]  Stiskem klávesy B opustíte programovací režim: 

     -  červená LED zhasne pro potvrzení odchodu z programovacího režimu 
 
Pokud červená LED 4× zabliká pro indikaci chyby zadávaných  dat 
  

 
 
 

 
 

 
 

ZMĚNA KÓDU SPRÁVCE (MASTER KÓDU) 

1]  Zadejte na klávesnici kód správce (master kód) dvakrát po sobě (výchozí hodnota je 12345): 
     -  červená LED se rozsvítí na potvrzení vstupu do programovacího režimu 

2]  Zadejte na klávesnici A5: 

     -  zelená LED se rozsvítí na dobu cca 1 sekundy 
     -  zadejte kód správce (v nastavené délce PINu) 
     -  zelená LED se rozsvítí na dobu cca 1 sekundy pro potvrzení zadání master kódu 

3]  Stiskem klávesy B opustíte programovací režim: 

     -  červená LED zhasne pro potvrzení odchodu z programovacího režimu. 
 

 

PŘIDÁVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH KÓD Ů 

 

 
 

 
 
1]  Zadejte na klávesnici kód správce (master kód) dvakrát po sobě (výchozí hodnota je 12345): 

     -  červená LED se rozsvítí na potvrzení vstupu do programovacího režimu 

2]  Dále zadejte na klávesnici číslo paměťové pozice přidávaného uživatele (od 00 do 99): 
     -  pokud je pozice volná, rozsvítí se na 1 s zelená LED; zadejte 4-, 5- nebo 6-místný kód uživatele 

     -  pokud byla pozice dříve obsazena, zabliká červená LED 4× 
     -  pro změnu PINu zadejte 4-, 5- nebo 6-místný kód uživatele 
     -  zrušit PIN na příslušné paměťové pozici můžete zadáním sekvence 000000 nebo 00000 nebo 0000 

     -  zelená LED se rozsvítí na dobu cca 1 sekundy pro potvrzení naprogramování 
 

 
 
 

 
 

3]  Stiskem klávesy B opustíte programovací režim: 
     -  červená LED zhasne pro potvrzení odchodu z programovacího režimu. 

master kód nebo uživatelský kód :  12369 
při změně na 4-místný kód:  zadejte 2369 
při změně na 6-místný kód:  zadejte 012369 
 
Je doporu čeno naprogramovat kódy v 6-místném formátu a 
pak modifikovat délku PIN ů. 

SKUPINA 1  : uživatelé číslo 00 až 59  �  spínají relé 1 
SKUPINA 2  : uživatelé číslo 60 až 99  �  spínají relé 2 
 

Pokud byl zadávaný uživatelský PIN již d říve naprogramován nebo je  shodný s  master 
kódem, potom červená LED 4× zabliká pro indikaci chyby zadávaných  dat.  

Mějte na pam ěti, že kódy 000000, 00000 nebo 0000 jsou vyhrazeny čist ě pro mazání uživa-
telských PIN ů a jejich pozic. 
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SEZNAM UŽIVATELŮ 

 
uživ.č. jméno uživ. č. jméno uživ. č. jméno uživ. č. jméno 

1  26  51  76  
2  27  52  77  
3  28  53  78  
4  29  54  79  
5  30  55  80  
6  31  56  81  
7  32  57  82  
8  33  58  83  
9  34  59  84  

10  35  60  85  
11  36  61  86  
12  37  62  87  
13  38  63  88  
14  39  64  89  
15  40  65  90  
16  41  66  91  
17  42  67  92  
18  43  68  93  
19  44  69  94  
20  45  70  95  
21  46  71  96  
22  47  72  97  
23  48  73  98  
24  49  74  99  
25  50  75  100  

 
 
 

NASTAVENÍ DOBY PODSVÍCENÍ A VNIT ŘNÍCH ČASOVAČŮ 

1]  Zadejte na klávesnici kód správce (master kód) dvakrát po sobě (výchozí hodnota je 12345): 

     -  červená LED se rozsvítí na potvrzení vstupu do programovacího režimu 

2]  Dále zadejte kód A0 pro nastavení doby pro zadávání údajů a doby podsvícení klávesnice: 
     -   zelená LED se rozsvítí na dobu 1 sekundy; zadejte dobu podsvícení v sekundách – 10 pro 10 

sekund, až 99 pro 99 sekund (podsvětlení zhasne za 10 sekund po posledním stisku klávesy nebo 
zhasne po zadání platného přístupového kódu) 

      -  pro trvalé podsvícení kláves zadejte 00; zelená LED se rozsvítí na dobu 1 s. 

3]  Zadejte kód A1 pro nastavení doby sepnutí relé 1 (doba uvolnění zámku): 

      -  zelená LED se rozsvítí na 1 s 
      -  pro časovaný výstup zadejte hodnotu v sekundách – 01 pro 1 sekundu, max. 99 pro 99 sekund 
      -  pro překlápěcí funkci výstupu zadejte 00 

      -  zelená LED se rozsvítí na 1 s pro potvrzení správnosti zadaného času. 

4]  Zadejte kód A2 pro nastavení doby sepnutí relé 2 (doba uvolnění zámku): 
      -  zelená LED se rozsvítí na 1 s 

      -  pro časovaný výstup zadejte hodnotu v sekundách – 01 pro 1 sekundu, max. 99 pro 99 sekund 
      -  pro překlápěcí funkci výstupu zadejte 00 
      -  zelená LED se rozsvítí na 1 s pro potvrzení správnosti zadaného času. 

5]  Stiskem klávesy B opustíte programovací režim: 

     -  červená LED zhasne pro potvrzení odchodu z programovacího režimu. 
 
Červená LED zabliká 4×, pokud klávesnice detekuje ch ybu v zadávaných datech. 
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SMAZÁNÍ MASTER KÓDU 

Spojte dohromady žlutý  a bílý  vodič klávesnice: 

    -  zelená LED se rozsvítí 
    -  klávesnice jednou pípne 
    -  počkejte, dokud nezhasne zelená LED; poté vodiče rozpojte 

    -  master kód je změněn na výchozí tovární hodnotu 123456 v 6-místném nastavení nebo 12345 při 5- 
       místné délce PINu nebo 1234 při 4-místném nastavení PINů 
    

 
 

ZMĚNA VLASTNÍHO KÓDU  UŽIVATELEM 

Abyste povolili pro běžné uživatele možnost měnit si své vlastní přístupové kódy, spojte dohromady mod-
rý  a žlutý  vodič klávesnice (rozpojením vodičů se tato funkce zakáže). 

 

1]  Zadejte starý uživatelský PIN : 
    -  zámkové relé se sepne a rozsvítí se zelená LED. 

2]  Zadejte na klávesnici 2-místný kód pro změnu uživatelského PINu (výchozí nastavení je A a B) : 

    -  červená LED se rozsvítí pro potvrzení možnosti provedení modifikace 

3]  Zadejte nový uživatelský PIN : 

    -  zelená LED se rozsvítí na dobu 1 sekundy pro potvrzení změny; červená LED zhasne 

4]  Ověřte funkci nového přístupového uživatelského kódu. 
 
 

 

NASTAVENÍ KÓDU PRO ZMĚNU UŽIVATELSKÝCH PINŮ 

Kód pro povolení změny uživatelských PINů (tzv. kód pod-správce) umožňuje běžnému uživateli změnit si 
svůj vlastní PIN bez toho, aby musel vstupovat do programovacího režimu, a tedy bez nutnosti znalosti 
master kódu. Z bezpečnostních důvodů je potřeba tento kód pravidelně měnit. Níže popsaná funkce a 
postup proces změny kódu pod-správce značně urychluje. 

 
1]  Zadejte na klávesnici kód správce (master kód) dvakrát po sobě (výchozí hodnota je 12345): 

     -  červená LED se rozsvítí na potvrzení vstupu do programovacího režimu 

2]  Zadejte A7 pro nastavení kódu pod-správce (kódu pro povolení změn vlastních PINů uživateli) pro  
     skupinu uživatelů 1: 

     -  zelená LED se rozsvítí na dobu 1 s 
     -  zadejte nový kód pro povolení změn vlastních PINů uživateli 

     -  zelená LED se na sekundu rozsvítí pro potvrzení provedení změny 

3]  Zadejte A8 pro nastavení kódu pod-správce (kódu pro povolení změn vlastních PINů uživateli) pro   
     skupinu uživatelů 2: 

     -  zelená LED se rozsvítí na dobu 1 s 
     -  zadejte nový kód pro povolení změn vlastních PINů uživateli 

     -  zelená LED se na sekundu rozsvítí pro potvrzení provedení změny 

5]  Stiskem klávesy B opustíte programovací režim: 
     -  červená LED zhasne pro potvrzení odchodu z programovacího režimu. 
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ZVUKOVÉ POTVRZENÍ 

Potvrzující zvukový signál je povolován nebo zakazován v menu klávesnice. Abyste povolili potvrzující 
pípnutí pro stisky kláves, proveďte následující: 

 
1]  Zadejte na klávesnici kód správce (master kód) dvakrát po sobě (výchozí hodnota je 12345): 
     -  klávesnice 2×pípne na potvrzení vstupu do programovacího režimu 

2]  Stiskněte klávesu A dvakrát po sobě: 

     -  ozve se jedno pípnutí 
     -  stiskem klávesy 0 zakážete pípnutí po stiscích kláves 

     -  stiskem klávesy 1 toto pípnutí naopak povolíte 
     -  další jedno pípnutí potvrzuje provedení změny / nastavení režimu 

3]  Stiskem klávesy B opustíte programovací režim: 
     -  2 pípnutí potvrzují opuštění programovacího režimu 
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3. SCHÉMA ZAPOJENÍ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vodi č Význam 

černý napájecí napětí 12V nebo 24 VSS/STŘ 
červený napájecí napětí 12V nebo 24 VSS/STŘ 
hnědý relé 1 – kontakt NC 
růžový relé 1 – společná svorka COM 

oranžový relé 1 – kontakt NO 
žlutý společná svorka 

tmavě zelený vstup pro odchodové tlačítko 
světle zelený vstup časovače H 

modrý změna uživ.PINu 
tmavě modrý relé 2 – kontakt NC 

purpurový relé 2 – společná svorka COM 
šedý relé 2 – kontakt NO 
bílý RESET 

 

NAPÁJECÍ ZDROJ 
12÷24 VSS 
12÷48v ss 

NAPÁJECÍ ZDROJ 
pro zámky 

ČERNÁ 

ČERVENÁ 

RŮŽOVÁ (COM1) 

HNĚDÁ (NC) 

ORANŽOVÁ  (NO) 

ŽLUTÁ 

TMAVĚ ZELENÁ 

SVĚTLE ZELENÁ 

MODRÁ 

PURPUROVÁ (COM2) 

ŠEDÁ (NO) 

TMAVĚ MODRÁ 
(NC) 

BÍLÁ  

   ZÁMEK 

Tato jednotka je dodávána 
včetně varistoru. Varistor 
musí být zapojen na straně 
dveřního zámku (otvírače, 
elektromagnetu…), který 
klávesnice ovládá. 
Pokud bude klávesnice 
ovládat více než jeden zá-
mek, potom musí být každý 
z nich osazen svým varisto-
rem. 
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4. MONTÁŽ KLÁVESNICE 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Naznačte si na instalační podlož-
ku pozice montážních otvorů 
instalační desky klávesnice DGA. 
Vyvrtejte 2 montážní otvory o 
průměru 5 mm a minimální 
hloubce 35 mm a otvor pro prota-
žení kabelu. 

Vložte do vyvrtaných otvorů do-
dané hmoždinky. Poté připevněte 
na zeď / instalační podložku zad-
ní stranu klávesnice a upevněte ji 
pomocí šroubů M4×30.  
Protáhněte kabel od klávesnice 
otvorem pro něj určeným. 
Nasuňte tělo klávesnice na její 
zadní stranu, nyní již upevněnou 
na stěně, a to napřed vrchní čás-
tí, následně přiklopením zbytku 
těla klávesnice. 

Upevněte klávesnici na montážní 
podložce pomocí Torx šroubů (a 
dodaného klíče). 
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Havránkova 33  
619 00   BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117 
obchod.cz@adiglobal.com 
 

www.adiglobal.cz 
 

V Parku 24 
148 00  PRAHA  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  
Fax: +420 271 001 710 
obchod.praha.cz@adiglobal.com  

Rodinná 38  
700 30  OSTRAVA  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  
Fax: +420 596 617 426 
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com  


