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Úvodem 

 

Tato verze dokumentu popisující ústředny Galaxy se věnuje výhradně ústřednám řady GALAXY 
Dimension. Jsou zde popsány verze Galaxy GD-48, Galaxy GD-96 a Galaxy GD-264/520.   

 

V naprosté většině případů jsme nespoléhali na pouhý překlad a popisované funkce a chování 
systému jsme podrobně testovali. Veškeré názvy položek menu, uživatelská hlášení, programovací 
volby atd. odpovídají softwarové verzi V.6.xx OC). Tato verze je jediný oficiální český překlad 
firmware ústředen Galaxy přeložený firmou Honeywell, spol. s.r.o. - Security Products a 
generovaný výrobcem. Pokud se na území ČR objevují jiné firmwarové verze u nichž je 
deklarováno české národní prostředí, vznikly bez vědomí výrobce a nemusí být kompatibilní 
s veškerým nabízeným příslušenstvím. 

Přestože jsme vytváření manuálu věnovali maximální pozornost, může se vzhledem k rozsahu 
dokumentu stát, že na některé chyby narazíte. V tomto případě bychom Vás rádi požádali o jejich 
nahlášení, abychom je v příští revizi dokumentu mohli odstranit nebo na ně případně upozornit 
výrobce, pokud by se jednalo o chybu ve firmware. Rovněž tak pokud nejste s některými funkcemi 
spokojeni nebo požadujete další vylepšení, dejte nám, prosím, vědět. O Vašich požadavcích i 
kritických připomínkách informujeme výrobce a i na jejich základě dochází k celé řadě změn a 
inovací. 

Doufáme, že Vám tento manuál pomůže naplno využít velmi flexibilní softwarové vybavení 
ústředen a Vy budete moci Vašim zákazníkům nabídnout nová řešení na bázi spolehlivé, snadno 
obsluhovatelné technologie, která může vyřešit jejich požadavky nejen v oblasti zabezpečení proti 
vloupání a kontroly vstupu. 

 

 

 

Obsah tohoto dokumentu je předmětem duševního vlastnictví společnosti Honeywell, spol. s.r.o., a je 
chráněn dle ustanovení zákona č. 35/1965 Sb (autorský zákon). Jakékoli nedovolené užití tohoto 
dokumentu, pozměňování, kopírování celku nebo jeho částí jinak, než se souhlasem autora, je porušením 
autorských práv společnosti Honeywell, spol. s.r.o. 
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SEKCE 1. Rychlé uvedení ústředny do provozu 
Ústředny Galaxy jsou z továrny naprogramovány tak, aby je bylo možné uvést prakticky ihned do provozu a 
začít jejich programování podle specifických požadavků jednotlivých instalací. Při oživení ústředny postupujte 
podle následujících kroků: 

1. Připojením koncových rezistorů s odporem 1kΩ (1%) vyvažte smyčky na ústředně a 
koncentrátorech (pokud jsou v systému osazeny). 

2. Přesvědčte se, že je uzavřena pomocná tamper smyčka na desce ústředny - svorka je 
označena symbolem “AUX TAMP”. Stejně tak musí být osazený konektor pro zadní tamper 
označený “OFF WALL TAMPER” Pozice svorek jsou zobrazeny na následující straně.  

� Tamper svorky nejsou z výroby osazeny. Zkratovací propojky jsou z přiloženy k balení ústředny 

3. Do desky ústředny osaďte 3V knoflíkovou lithiovou baterii přiloženou v balení ustředny. Baterie 
slouží k zálohování konfigurace po odpojení napájení śtředny. 

4. Připojte klávesnice na AB sběrnici ústředny. Ústředny Galaxy G3 mají na základní desce dvě 
komunikační sběrnice. Propojení svorkovnic klávesnice a ústředny je následující: 

Ústředna Klávesnice 

+ + 

- - 

A1 A 

B1 B 

Tab  1: Propojení svorkovnic (modul – ústředna) 

5. Zapojte zakončovací rezistor s odporem 680 Ω v posledním modulu na komunikační sběrnici  
paralelně ke svorkám  A a B . 

6. Před připojením napájecího napětí se ujistěte, že jsou sepnuty ochranné kontakty klávesnic. 
Klávesnice MK7 mají antisabotážní kontakt víka i kontakt proti stržení ze zdi (podrobnosti 
naleznete v pokynech pro instalaci jednotlivých klávesnic). Pokud bude při připojení napájení 
otevřen ochranný kontakt klávesnice, dojde k vyvolání poplachu. 

7. Do ústředny přiveďte síťový přívod. 

Pozor!  Nepřipojujte zatím ústřednu na síťové napájení. 

8. Pomocí přiložených nebo jiných vhodných kabelů připojte záložní baterii ke zdroji ústředny. 
Maximálně je možné ke zdroji ústředny připojit baterii 34Ah. 

9. Zakrytujte ústřednu a přitáhněte šrouby víka. Při správné montáži dotlačuje kryt hlavní tamper 
ústředny. 

10. Připojte ústředny k síťovému napájení (230 Vstř. / 50 Hz). 

11. Po připojení napájení by měly proběhnout následující události: 

• krátce je aktivován bzučák klávesnic a audio výstup na ústředně (V/V houkačka) 

• na displeji klávesnice se zobrazí  nápis **************** , který problikává 

• dojde k umlčení bzučáků a displej klávesnic je prázdný 

• rozsvítí se zelená LED dioda indikující síťové napájení 
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• na displeji se dočasně zobrazí hlášení o konfiguraci systému 

 

• následuje výzva ke stisknutí některé klávesy 

• zvolíme jazyk a  tovární nastavení ústředny 

 

• Pokud vše proběhlo v pořádku klávesnice zobrazí tovární hlavičku. Např.: 

 

12. Systém je tímto připraven k programování. 

13. Podrobnosti naleznete v samostatném programovacím manuálu Galaxy Dimension. Tovární 
hodnoty kódů: správce – 12345 , technik – 112233. 

 

Configuring 

Please Wait 

Language 

2=Cesky 

Tovar.nast. 

1=Czech Republic 

PRESS ANY KEY 

TO SET UP 

Galaxy 520 V.6.50 

 00:02 CT 01 LED 
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SEKCE 2. Architektura systému 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISDN 
komunikátor 
A211 (1) 

Modul RS232 
E054 (1) 

Ethernet modul 
E080 (1) 

Koncentrátor 
G8 /RIO/ (4) 

Bezdrátový 
koncentrátor 
G8VF /RF RIO/ (4) 

Koncentrátor 
se zdrojem 
P026B (4) 

LCD 
klávesnice 
MK7 (8) 

Systémová 
čtečka  MAX3 

(4) 

Interface 
pro čtečky 
MAXM 2000 (4/2D) 

Multifunkční interface 
GXYSMART (2) 

KOM1 
KL. E 

KOM3 
KL. C 

KOM2 
KL . D 

KOM4 
KL. B 

8 zón 
4 výstupy 

8 zón 
4 výstupy 
1,5A/17Ah 

Interface pro 
sériovou tiskárnu 
A161 (1) 

KeyProx 
MK7PROX 
(3) 

GALAXY GD-48  

32 zón 
4 výstupy 

AKU 34Ah 

L1 
 
RS232 

linka 1 

Linka 1 : 
datová sběrnice RS485, max. 1km 
kroucený, stíněný pár 0,22mm2 

např. BELDEN 9501 
nevětvit, nerozbočovat ! 
(bez použití oddělovače BREAK-GS-4/4) 

G8, G8VF a SmartPSU 
lze libovolně kombinovat 
maximální počet všech 

uvedených modulů je v tabulce 

Pokud jsou použity KOM1 až 4 
není možné využít odpovídající 
adresu klávesnice uvedenou 
u jednotlivých KOM modulů 

MK7PROX, GALMAX  
MAXM2000, DT2000 a 
virtuální čtečky na G8VF 
lze libovolně kombinovat 
maximální počet všech 
čteček je v [ ] 

KeyProx může nahradit 
klávesnici MK7 a čtečku. 
Pozor! Pouze některé adresy 
– viz. tabulka 

INT. tel. kom. 

16 zón  8 výstupů  
EXT. telefonní 
komunikátor 
E062 (1) 

DIP 1-8  

Interface pro čtečky  
- DCM (4) 

Audio modul 
(1) + modul Mux (7) 

Docházkový 
terminál  
DT2000(4)   

Grafická 
klávesnice  
CP040,1,2(1)  

Bezdrátový 
koncentrátor 
C079 – VF Portal (4)  32 zón 
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ADRESY MODULŮ ÚSTŘEDNY GALAXY GD-48 hardwarová adresa modulu 

Typ modulu Ozna čení L Celkem  Počet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

ÚSTŘEDNA RIO DESKA ÚSTŘ (L1) 2 2 100 101               

 

G8 4   102 103 104 105           

G8VF 4   102 103 104 105           

C079* 4   102 103 104 105           

VSTUPNĚ 
VÝSTUPNÍ 
MODULY (RIO) 

Smart PSU 

8 

4   102 103 104 105           

MK7 8 (4!) 10 11 12         15 ! 16! 17 ! 18! 19 

MK7PROX 3 10 11 12              KLÁVESNICE 

C040 

8 

1 10 11 12              

MAX 4 10 11 12 13             

MAXM2000 4/2D 10 11 12 13     10 
11 

11 
12 

12 
13 

     

C080 - DCM 4 100 101 102 103             

DT2000** 4 10 11 12 13             

čtečka v G8VF 4 10 11 12 13             

ČTEČKY 

čtečka v MK7PROX 

4 

3 10 11 12              

E080 ETHERNET 1 1            15     

A211 ISDN 1 1             16    

E054 RS232 1 1              17   

E062 TELEF. K. 1 1               18  

KOMUNIKAČNÍ 
MODULY 

AUDIO 

L1 

1 1                 

 

INTERNÍ RS-232 1 1  51!               INTERNÍ 
KOMUNIKAČNÍ 
MODULY INTERNÍ TELEF. K. 

L5 
1 1 50!                

 

 
• V tabulce lze najít počty modulů pro jednotlivé linky a povolené adresy jednotlivých typů modulů. U hardwarových adres (0 až 9 a A až 

F) je v políčku zapsaná softwarová adresa, pod kterou se modul hlásí v ústředně. šrafované políčko znamená, že uvedená hardwarová 
adresa není k dispozici.  

• Ve sloupci „Počet“ je uveden maximální počet modulů jednoho typu na lince. V některých případech lze kombinovat více modulů 
různého typu (např: vstupně výstupní moduly - koncentrátory), celkový počet různých modulů je potom uveden ve sloupci „Celkem“. 

• Většina modulů zabírá jednu adresu. Vyjímka je: 
• Emulace více modulů stejného typu: MAXM2000 (může emulovat jeden nebo dva moduly GALMAX, počty modulů označeny D) a 

G8VF (emuluje 1, 2, 3 nebo 4 moduly G8 s po sobě jdoucími adresami). U těchto modulů jsou jejich počty v tabulce udávány pro 
případ, kdy nahrazují právě jeden modul. Celkový počet emulovaných modulů nesmí přesáhnout v tabulce uvedené hodnoty. 

• MK7PROX se VŽDY hlásí jako dva moduly: klávesnice MK7 a čtečka GALMAX. Čtečky v klávesnicích MK7PROX je třeba 
zahrnout do celkového počtu čteček v systému. 

• G8VF se může hlásit NAVÍC jako čtečka GALMAX (pouze virtuální, ne fyzická),pokud je využit radiový ovladač pro zapínání nebo 
vypínání. Virtuální čtečky povolené v G8VF je třeba zahrnout do celkového počtu čteček v systému. 

• Adresy čteček připojených k modulu DCM nekolidují s adresami ostatních typů čteček . Moduly DCM se chovají jako jiný typ 
modulu. Moduly DCM nejsou vybaveny otočným přepínačem pro nastavení adresy – adresa se nastavuje 8-mi násobným 
přepínačem na desce modulu DCM . Tabulka s polohami přepínač pro jednotlivé adresy bude v popisu modulu DCM. 

• Bezdrátový modul C079 může mít hardwarovou adresu v rozsahu 0-15. Tato adresa nekoliduje s adresami jiných modulů. Systém 
mu přiřadí tzv. „virtuální adresy“, což jsou adresy neobsazené jinými moduly RIO. Není závislost mezi hardwarovou adresou 
modulu a virtuální adresou.  

• Docházkový terminál DT2000 lze připojit do systému, nicméně pro nové instalace existuje samostatný terminál DT2000SA, který 
umožní postavit docházkový systém bez vazby na EZS s lepšími vlastnostmi a nižší cenou. 

• Komunika ční moduly zabírají na sb ěrnici stejné pozice jako n ěkteré klávesnice.  Pokud jsou uvedené komunikační moduly 
použity, nemohou být tyto klávesnice nainstalovány. V  těchto případech je u adresy klávesnice „!“. Ve sloupcích s počtem je nejprve 
uveden maximální počet klávesnic, které mohou být systému a v závorce počet klávesnic, které nemusí být k dispozici, pokud jsou 
použity komunikační moduly. 
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ISDN 
komunikátor 
A211 (1) 

Modul RS232 
E054 (1) 

Ethernet modul 
E080 (1) 

Koncentrátor 
G8 /RIO/ (4) 

Bezdrátový 
koncentrátor 
G8VF /RF RIO/ (4) 

Koncentrátor 
se zdrojem 
Smart PSU (4) 

LCD 
klávesnice 
MK7 (8) 

Systémová 
čtečka  MAX3 

(8) 

Interface 
pro čtečky 
MAXM 2000 (8/4D) 

8 zón 
4 výstupy 

8 zón 
4 výstupy 
1,5A/17Ah 

Interface pro 
sériovou tiskárnu 
A161 (1) 

KeyProx 
MK7PROX (3) 

GALAXY GD-96  

32 zón 
4 výstupy 

Docházkový 
terminál 
DT2000 (8) 

Koncentrátor 
G8 /RIO/ (6) 

Bezdrátový 
koncentrátor 
G8VF /RF RIO/ (6) 

Koncentrátor 
se zdrojem 
Smart PSU (6) 

8 zón 
4 výstupy 

8 zón 
4 výstupy 
1,5A / 17Ah 

32 zón 
4 výstupy 

AKU 17Ah 

L1 
L2 
RS232 

Interface 
pro čtečky 
MAXM 2000 (4/8D) 

linka 1 

linka 2 

MK7PROX, GALMAX 
MAXM2000, DT2000 a 

virtuální čtečky na 
G8VF 

lze libovolně 
kombinovat 

maximální počet všech 
čteček je v [ ] 

KeyProx 
MK7PROX (7) 

LCD klávesnice 
MK7 (8) 

KeyProx může 
nahradit klávesnici 
MK7 a čtečku 
Pozor! Pouze 
některé adresy – viz. 
tabulka 

INT. tel. kom. 

16 zón  8 výstupů  EXT. telefonní 
komunikátor 
E062 (1) 

DIP 1-8  

Systémová 
čtečka  MAX3 

(8) 

G8, G8VF a SmartPSU 
lze libovolně kombinovat 
maximální počet všech 

uvedených modulů je v tabulce 

Pokud jsou použity 
KOM1 až 4 
není možné využít 
odpovídající 
adresu klávesnice 
uvedenou 
u jednotlivých KOM 
modulů 

Grafická 
klávesnice 
CP040,1,2 (1) 

Docházkový 
terminál 
DT2000 (8) 

Grafická 
klávesnice 
CP040,1,2 (1) 

Audio modul 
(1) + modul Mux(8) 

Interface 
pro čtečky 
DCM (8) 

Interface 
pro čtečky 
DCM (8) 

24 zón Bezdrátový 
koncentrátor 
C079 – VF Portal (4)  

Multifunkční  
interface 
GXYSMART (2) 

Bezdrátový 
koncentrátor 
C079 – VF Portal (4)  

24 zón 

Linka 1 : 
datová sběrnice RS485, max. 1km 
kroucený, stíněný pár 0,22mm2 

např. BELDEN 9501 
nevětvit, nerozbočovat ! 
(bez použití oddělovače BREAK-GS-4/4) 
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ADRESY MODULŮ ÚSTŘEDNY GALAXY GD-96  hardwarová adresa modulu 

Typ modulu Ozna čení L Počet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

  (L1) 2 100 101               

 

G8 4   102 103 104 105           

G8VF 4   102 103 104 105           

C079*    102 103 104 105           

VSTUPNĚ 
VÝSTUPNÍ 
MODULY 

Smart PSU 4   102 103 104 105           

C040 – grafická kl. 1 10 11 12              

MK7 8 (4!) 10 11 12         15 ! 16! 17 ! 18! 19 KLÁVESNICE 

MK7PROX 3 10 11 12              

MAX 8 10 11 12 13 14 15 16 17         

MAXM2000 8/4D 10 11 12 13 14 15 16 17 10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

15 
16 

16 
17 

 

C080 - DCM 8 100 101 102 103 104 105 106 107         

DT2000 4 10 11 12 13 14 15 16 17         

čtečka v G8VF 4 10 11 12 13 14 15 16 17         

ČTEČKY 

čtečka v MK7PROX 3 10 11 12              

E080 ETHERNET 1            15     

A211 ISDN 1             16    

E054 RS232 1              17   

E062 TELEF. K. 

L1 

1               18  

KOMUNIKAČNÍ 
MODULY 

AUDIO  1                 

 

INTERNÍ RS-232 1  51!               INTERNÍ 
KOMUNIKAČNÍ 
MODULY INTERNÍ TELEF. K. 

L5 
1 50!                

 

G8 6 200 201 202 203 204 205           

G8VF 6 200 201 202 203 204 205           

C079* 6 200 201 202 203 204 205           

VSTUPNĚ 
VÝSTUPNÍ 
MODULY 

Smart PSU 6 200 201 202 203 204 205           

MK7 8 20 21 22 23 24 25 26         29 

C040 – grafická kl. 1 20 21 22 23             KLÁVESNICE 

MK7PROX 7 20 21 22 23 24 25 26          

MAX 8 20 21 22 23 24 25 26 27         

MAXM2000 8/4D 20 21 22 23 24 25 26 27 20 
21 

21 
22 

22 
23 

23 
24 

24 
25 

25 
26 

26 
27 

 

C080 - DCM 8 100 101 102 103 104 105 106 107         

DT2000 8 20 21 22 23 24 25 26 27         

čtečka v G8VF 8 20 21 22 23 24 25 26 27         

ČTEČKY 

čtečka v MK7PROX 

L2 

7 20 21 22 23 24 25 26          

 
• V tabulce lze najít počty modulů pro jednotlivé linky a povolené adresy jednotlivých typů modulů. U hardwarových adres (0 až 9 a A až 

F) je v políčku zapsaná softwarová adresa, pod kterou se modul hlásí v ústředně. šrafované políčko znamená, že uvedená hardwarová 
adresa není k dispozici. 

• Ve sloupci „Počet“ je uveden maximální počet modulů jednoho typu na lince. V některých případech lze kombinovat více modulů 
různého typu (např: vstupně výstupní moduly - koncentrátory). 

• Většina modulů zabírá jednu adresu. Vyjímka je: 
• emulace více modulů stejného typu: MAXM2000 (může emulovat jeden nebo dva moduly GALMAX, počty modulů označeny D) a 

G8VF (emuluje 1, 2, 3 nebo 4 moduly G8 s po sobě jdoucími adresami). U těchto modulů jsou jejich počty v tabulce udávány pro 
případ, kdy nahrazují právě jeden modul. Celkový počet emulovaných modulů nesmí přesáhnout v tabulce uvedené hodnoty. 

• MK7PROX se VŽDY hlásí jako dva moduly: klávesnice MK7 a čtečka GALMAX. Čtečky v klávesnicích MK7PROX je třeba 
zahrnout do celkového počtu čteček v systému. 
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• G8VF se může hlásit NAVÍC jako čtečka GALMAX (pouze virtuální, ne fyzická),pokud je využit radiový ovladač pro zapínání nebo 
vypínání. Virtuální čtečky povolené v G8VF je třeba zahrnout do celkového počtu čteček v systému. 

• Adresy čteček připojených k modulu DCM nekolidují s adresami ostatních typů čteček . Moduly DCM se chovají jako jiný typ 
modulu. Moduly DCM nejsou vybaveny otočným přepínačem pro nastavení adresy – adresa se nastavuje 8-mi násobným 
přepínačem na desce modulu DCM . Tabulka s polohami přepínač pro jednotlivé adresy bude v popisu modulu DCM. 

• Bezdrátový modul C079 může mít hardwarovou adresu v rozsahu 0-15. Tato adresa nekoliduje s adresami jiných modulů. Systém 
mu přiřadí tzv. „virtuální adresy“, což jsou adresy neobsazené jinými moduly RIO. Není závislost mezi hardwarovou adresou 
modulu a virtuální adresou.  

• Docházkový terminál DT2000 lze připojit do systému, nicméně pro nové instalace existuje samostatný terminál DT2000SA, který 
umožní postavit docházkový systém bez vazby na EZS s lepšími vlastnostmi a nižší cenou. 

• Komunika ční moduly zabírají na sb ěrnici stejné pozice jako n ěkteré klávesnice.  Pokud jsou uvedené komunikační moduly 
použity, nemohou být tyto klávesnice nainstalovány. V  těchto případech je u adresy klávesnice „!“. Ve sloupcích s počtem je nejprve 
uveden maximální počet klávesnic, které mohou být systému a v závorce počet klávesnic, které nemusí být k dispozici, pokud jsou 
použity komunikační moduly. 
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ISDN 
komunikátor 
A211 (1) 

Modul RS232 
E054 (1) 

Ethernet modul 
E080 (1) 

Koncentrátor 
G8 /RIO/ (15) 

Bezdrátový 
koncentrátor 
G8VF /RF RIO/ (15) 

Koncentrátor se zdrojem 
Smart PSU (15) 

LCD 
klávesnice 
MK7 (8) 

Systémová 
čtečka  MAX3 

(8) 

Interface 
pro čtečky 
MAXM 2000 (8/4D) 

KOM 5 
KL. E 

KOM3 
KL. C 

KOM2 
KL . D 

KOM4 
KL. B 

8 zón 
4 výstupy 

8 zón 
4 výstupy 
1,5A/17Ah 

Interface pro 
sériovou tiskárnu 
A161 (1) 

KeyProx 
MK7PROX (3) 

32 zón 
4 výstupy 

Koncentrátor 
G8 /RIO/ (16) 

Bezdrátový 
koncentrátor 
G8VF /RF RIO/ (16) 

Koncentrátor 
se zdrojem 
Smart PSU (16) 

8 zón 
4 výstupy 

8 zón 
4 výstupy 
1,5A / 17Ah 

32 zón 
4 výstupy 

AKU 17Ah 

L1 
L2 
RS232 

Interface 
pro čtečky 
MAXM 2000 (8/4D) 

linka 1 

linka 2 

linka 1 a 2: 
datová sběrnice RS485, max. 1km 
kroucený, stíněný pár 0,22mm2 

např. BELDEN 9501 
nevětvit, nerozbočovat ! 

G8, G8VF a SmartPSU 
lze libovolně kombinovat 
maximální počet všech 

uvedených modulů je v tabulce 

Pokud jsou použity KOM1 až 4 
není možné využít odpovídající 
adresu klávesnice uvedenou 
u jednotlivých KOM modulů MK7PROX, GALMAX MAXM2000, 

DT2000 a virtuální čtečky na G8VF 
lze libovolně kombinovat maximální 

počet všech čteček je v [ ] 

KeyProx 
MK7PROX (7) LCD 

klávesnice 
MK7 (8) 

KeyProx může 
nahradit klávesnici 
MK7 a čtečku 
Pozor! Pouze 
některé adresy – 
viz. tabulka 

INT. tel. kom. 

16 zón  8 výstupů  EXT. telefonní 
komunikátor 
E062 (1) 

DIP8 – OFF 
interní RIO 100 a RIO 101  
DIP8 – ON 
interní RIO 100 a RIO 001  
 

Docházkový 
terminál 
DT2000 (8) 

DIP 1-8  

Systémová čtečka  
MAX3 (8) 

L3 L4 

linka 3 

linka 4 

Docházkový 
terminál 
DT2000 (8) 

Grafická 
klávesnice 
CP040 (1) 

Audio modul 
(1) + modul Mux(8) 

Interface 
pro čtečky 
DCM (8) 

GALAXY GD -264-
520 

Grafická 
klávesnice 
CP040 (1) 

Bezdrátový 
Koncentrátor VF Portal C079 
(8) 

24 zón 

Multifunkční  
interface 
GXYSMART (2) 

Max. počet modulů 
C079 v systému je 8. 

24 zón Bezdrátový 
koncentrátor 
C079 – VF Portal (8)  
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ADRESY MODULŮ ÚSTŘEDNY GALAXY GD-264-520 hardwarová adresa modulu 

Typ modulu Ozna čení L Celkem  Počet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

(L0) 1 1  001               
ÚSTŘEDNA RIO DESKA ÚSTŘ 

(L1) 2 2 100 101!               

 

G8 15  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

G8VF 15  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Smart PSU 

15 

15  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

VSTUPNĚ 
VÝSTUPNÍ 
MODULY 

C079*  8  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

MK7 8 (4!) 10 11 12         15 ! 16! 17 ! 18! 19 

CP040 1 10 11 12              KLÁVESNICE 

MK7PROX 

 

3 10 11 12              

MAX 8 10 11 12 13 14 15 16 17         

MAXM2000 8/4D 10 11 12 13 14 15 16 17 10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

15 
16 

16 
17 

 

C080 - DCM 8 100 101 102 103 104 105 106 107         

DT2000 8 10 11 12 13 14 15 16 17         

čtečka v G8VF 8 10 11 12 13 14 15 16 17         

čtečka v MK7PROX 

8 

3 10 11 12              

ČTEČKY 

Modul DCM 8 8 100 101 102 103 104 105 106 107         

E080 ETHERNET 1 1            15     

A211 ISDN 1 1             16    

E054 RS232 1 1              17   

E062 TELEF. K. 1 1               18  

KOMUNIKAČNÍ 
MODULY 

AUDIO  

L1 

1 1                 

 

INTERNÍ RS-232 1 1  51!               INTERNÍ 
KOMUNIKAČNÍ 
MODULY INTERNÍ TELEF. K. 

L5 
1 1 50!                

 

G8 16 x00 x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 110 x11 x12 x13 x14 x15 

G8VF 16 x00 x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 110 x11 x12 x13 x14 x15 

Smart PSU 

16 

16 x00 x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 110 x11 x12 x13 x14 x15 

VSTUPNĚ 
VÝSTUPNÍ 
MODULY 

C079*  8 x00 x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 110 x11 x12 x13 x14 x15 

MK7 8 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6         x9 

MK7PROX 
8 

7 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6          KLÁVESNICE 

CP040 1 1 x0 x1 x2 x3             

MAX 8 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7         

MAXM2000 8/4D x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x0 
x1 

x1 
x2 

x2 
x3 

x3 
x4 

x4 
x5 

x5 
x6 

x6 
x7 

 

C080 - DCM 8 100 101 102 103 104 105 106 107         

DT2000 8 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7         

čtečka v G8VF 8 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7         

ČTEČKY 

čtečka v MK7PROX 

L2 

L3 

L4 

8 

7 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6          

 
• V tabulce lze najít počty modulů pro jednotlivé linky a povolené adresy jednotlivých typů modulů. U hardwarových adres (0 až 9 a A až 

F) je v políčku zapsaná softwarová adresa, pod kterou se modul hlásí v ústředně. šrafované políčko znamená, že uvedená hardwarová 
adresa není k dispozici. 

• Ve sloupci „Počet“ je uveden maximální počet modulů jednoho typu na lince. V některých případech lze kombinovat více modulů 
různého typu (např: vstupně výstupní moduly - koncentrátory), celkový počet různých modulů je potom uveden ve sloupci „Celkem“. 

• Většina modulů zabírá jednu adresu. Vyjímka je: 
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emulace více modulů stejného typu: MAXM2000 (může emulovat jeden nebo dva moduly GALMAX, počty modulů označeny D) a 
G8VF (emuluje 1, 2, 3 nebo 4 moduly G8 s po sobě jdoucími adresami). U těchto modulů jsou jejich počty v tabulce udávány pro 
případ, kdy nahrazují právě jeden modul. Celkový počet emulovaných modulů nesmí přesáhnout v tabulce uvedené hodnoty. 

• MK7PROX se VŽDY hlásí jako dva moduly: klávesnice MK7 a čtečka GALMAX. Čtečky v klávesnicích MK7PROX je třeba 
zahrnout do celkového počtu čteček v systému. 

• G8VF se může hlásit NAVÍC jako čtečka GALMAX (pouze virtuální, ne fyzická),pokud je využit radiový ovladač pro zapínání nebo 
vypínání. Virtuální čtečky povolené v G8VF je třeba zahrnout do celkového počtu čteček v systému. 

• Adresy čteček připojených k modulu DCM nekolidují s adresami ostatních typů čteček . Moduly DCM se chovají jako jiný typ 
modulu. Moduly DCM nejsou vybaveny otočným přepínačem pro nastavení adresy – adresa se nastavuje 8-mi násobným 
přepínačem na desce modulu DCM . Tabulka s polohami přepínač pro jednotlivé adresy bude v popisu modulu DCM. 

• * Bezdrátový modul C079 může mít hardwarovou adresu v rozsahu 0-15. Tato adresa nekoliduje s adresami jiných modulů. 
Systém mu přiřadí tzv. „virtuální adresy“, což jsou adresy neobsazené jinými moduly RIO. Není závislost mezi hardwarovou 
adresou modulu a virtuální adresou.  

• Docházkový terminál DT2000 lze připojit do systému, nicméně pro nové instalace existuje samostatný terminál DT2000SA, který 
umožní postavit docházkový systém bez vazby na EZS s lepšími vlastnostmi a nižší cenou. 

 
• Komunika ční moduly zabírají na sb ěrnici stejné pozice jako n ěkteré klávesnice.  Pokud jsou uvedené komunikační moduly 

použity, nemohou být tyto klávesnice nainstalovány. V  těchto případech je u adresy klávesnice „!“. Ve sloupcích s počtem je nejprve 
uveden maximální počet klávesnic, které mohou být systému a v závorce počet klávesnic, které nemusí být k dispozici, pokud jsou 
použity komunikační moduly. 

• Interní koncentrátor RIO1 je možné nakonfigurovat pomocí DIP8 na linku 0 nebo 1. Pokud je DIP8=OFF tzn. připojeno interní RIO101, 
není již možné na linku 1 připojit externí koncentrátor s hw. adresou  01. 
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SEKCE 3. Ústředny a jejich instalace 

Základní deska ústředny Galaxy Dimension 

Obr 1: Základní 
deska ústředny 
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Konfigurace tranzistorových výstupů na desce ústředny 

Základní deska obsahuje 7 tranzistorových výstupů, které mohou 
být technikem nakonfigurovány do zapojení otevřený kolektor 
(odpojeny rezistory 3,3kΩ). Pro konfiguraci slouží DIP SW3 1-7. 
Přepnutím přepínače 1-7 do polohy OFF je výstup převeden do 
zapojení otevřený kolektor.  

DIP 1-7  ON  = rezistor 3,3kΩ připojen 

  OFF = rezistor 3,3kΩ odpojen 

� DIP přepínače nijak neovlivňují releový výstup na desce 
ústředny (adresa 1002). 
 

Tab  2: Konfigurace tranzistorových výstupů na desce ústředny 

Připojení konektoru CANNON DB9F k výstupu RS-232 

Aby bylo možné k ústředně připojit počítač přes interní RS-232 
komunikátor je nutné jeho svorky osadit konektorem CANNON DB9F. 
Kabel je možné vyrobit, nebo objednat pod označením A234. Interní 
komunikátor RS-232 je možné využít pro ovládání, programování ústředny 
z počítače nebo jako výstup na sériovou tiskárnu. Více popsáno 
v programovacím manuálu Galaxy Dimension. 

Tab  3: Zapojení konektoru CANNON DB9F 

Expanzní modul RS485 

Expanzní modul RS485 rozšiřuje ústřednu GD264 o dvě další komunikační linky RS485. Rozšíření se provádí 
pouhým osazením expanzní destčky a studeným restartem. Není třeba přehrávat firmware ústředny. 

 

Obr 2:Expanzní modul RS-485 

DIP RIO Výstup 

1 0 1 

2 0 3 

3 0 4 

4 1 1 

5 1 2 

6 1 3 

7 1 4 

Označení na PCB D9F 

TX 2 

RX 3 

GND 5 

CTS 7 

RTS 8 
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Připojení ústředny na síťové napájení 

Instalaci silnoproudé části systému by měl výhradně provádět k tomuto účelu proškolený pracovník. Při instalaci 
ústředny musí být dodrženy platné normy ČSN.  Všechny ústředny řady Galaxy jsou pevně instalovaná zařízení 
trvale připojená k síťovému napájecímu napětí 230/240Vstř. 50 Hz. Síťový přívod by měl být samostatně 
jištěný. Síťový přívod přiveďte samostatně otvorem u pravé hrany krytu ústředny.  

� souběžně s přívodním kabelem 230V AC nesmí být vedeny žádné jiné vodiče. 

Kabel přichyťte k šasi ústředny plastovou příchytkou. Umístění napájecího kabelu ústředny : 

Síťový přívod musí být třívodičový (se žlutozeleným ochranným vodičem). Přívod zapojte do síťové svorkovnice.  

Barva vodiče Svorka Význam 

modrá N pracovní vodič 

zeleno-žlutá symbol země v kroužku (PE) ochranný vodič 

hnědá L fázový vodič 

Tab  4: Zapojení síťového kabelu v ústředně 

Jiný způsob připojení síťového přívodu není povolen !  
Vstup ústředny je jištěn tavnou pojistkou 1A/T umístěnou v pouzdru na bloku síťové svorkovnice. 
Při případné výměně nahraďte přepálenou pojistku novou stejného typu. 

Obr 3 Připojení ústředny na síťové napájení 
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Rozměry krytu ústředny Galaxy Dimension 

  
 Obr 5: výkres krytu 

Galaxy Dimension 

Obr 4: srovnání krytů Galaxy 
Classic a Galaxy Dimension 

Kryt Galaxy Classic 

Kryt Galaxy Dimension 

Kryty jsou srovnány na 
společné montážní otvory. 
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Připojení ústředny k veřejné telefonní síti 

Svorkovnice (označena symbolem telefonu) na desce ústředny (svorky A a B, označené také jako LINE) musí 
být trvale připojena na telefonní linku prostřednictvím účastnické zásuvky (viz. obrázek). Obvody připojené na 
výše uvedené svorky na desce ústředny se považují za obvod TNV (t.j. obvod s napětím telekomunikační sítě ve 
smyslu normy ČSN EN 60 950). 

Existují dva způsoby připojení modulu na telefonní linku: 

 

Obr 6: Připojení ústředny k veřejné telefonní síti 

Způsob 1 

Příchozí linku připojte na svorky A a B svorkovnice označené „LINE“. Následné zařízení připojte na svorky A a B 
svorkovnice označené „PHONE“. Zabezpečovací ústředna by měla být na telefonní linku zapojená jako první 
zařízení. Vhodným kabelem pro připojení ústředny k telefonní lince je např. SYKFY 2x2x0,5. 

Pozor ! Po kompletním připojení komunikátoru na telefonní linku vždy nasaďte na ústřednu její kryt, aby se 
předešlo nebezpečí úrazu osob napětím z telekomunikační sítě. 

Propojení musí být provedeno tak, aby odpovídalo požadavkům článku 4.2 normy ČSN EN 41003 pro obvod 
telefonní linky (TNV) a článku 2.3 normy ČSN EN 60950 pro obvody napájení modulu (SELV). 

Způsob 2 

Použijte standardní propojovací kabel s konektory RJ45. Jeden konec kabelu zasuňte do zásuvky RJ45 na desce 
ústředny, druhý do účastnické zásuvky telefonní sítě. 

Připojení sériově zařazeného telefonního přístroje 

K internímu telefonnímu komunikátoru je možné sériově připojit telefonní přístroj a to na svorky A a B 
svorkovnice  označené jako PHONE. 

Monitorování linky  

Interní telefonní komunikátor v klidovém stavu monitoruje mimo stavů vlastní telefonní linky i komunikaci na 
RS-485 lince 1. Aktuální stav indikuje červená LED1 na desce ústředny podle následující tabulky:  
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Blikání LED indikace 

0.1 ZAP / 0.9 VYP Normální komunikace 

LED zhasnuta Chybí napájení 

Krátký puls na konci volání Normální komunikace 

Rychlé zablikání na konci volání Selhání komunikace 

Svítí během spojení s programy Alarm 
Monitor, Galaxy Gold nebo SMS 

Normální komunikace 

Blikání během spojení s programy Alarm 
Monitor, Galaxy Gold nebo SMS 

Velmi špatná komunikace 

Kopíruje vyzváněcí signál Zvonění 

Impuls s každým odeslaným znakem Normální indikace během volání 

Tab  5: Monitorování telefonní linky  

Zálohovací akumulátor  

Všechny ústředny GalaxyG3 mají akumulátorem zálohovaný napájecí zdroj. Fyzicky je možné do skříně ústředny 
umístit akumulátor o maximální kapacitě 18 Ah. Použijeme-li akumulátor umístěný mimo skříň ústředny, 
můžeme připojit ke zdroji ústředny akumulátor o kapacitě až 34Ah.Při připojování akumulátoru je nutno dbát na 
dodržení správné polarity. 

� Při použití nesprávného typu akumulátoru hrozí riziko jeho exploze.  

 

Svorky ústředny Akumulátor 

- BAT - pól AKU. 

+ BAT + pól AKU. 

Tab  6: Připojení akumulátoru k desce ústředny 

Interní systémový napájecí zdroj 

Interní systémový zdroj je určen pro napájení desky ústředny, dobíjení akumulátoru a pro napájení periferií. 
Následující tabulka zobrazuje jména a hodnoty použitých pojistek.  

 

Pojistka Hodnota Funkce Typ 

AUX 1 1A RS-485 linka 1, Zóny 1-8: +12V, Int. telefonní 
komunikátor (mimo RS-232 kom.) 

20mm 

AUX 2 1A RS-485 linka 2, Zóny 9-16: 12V,  20mm 

BATT 1,6A Akumulátor 20mm 

BELL 1A Výstupy RIO0 1-4, RIO1 1-4, HORN výstup 20mm 

Tab  7: Pojistky na desce ústředny 
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Monitorované úrovně napětí akumulátoru 
Monitorovaná úroveň Hodnota 

Níská úroveň napětí akumulátoru   11.2V 

Ochrana proti hlubokému vybití akumulátoru 10.5V 

Ochrana proti přebití akumulátoru 14.7V 

Tab  8: Monitorované úrovně napětí akumulátoru 

Proudová kapacita systémového napájecího zdroje 

Celková proudová kapacita interního systémového zdroje Galaxy Dimension je 2.5A. Při návrhu systému 
jenutné počítat s následujícím využitím proudové kapacity.  

Výstup Proudová spotřeba 

Akumulátor 1.25A 

Deska ústředny 0.25A 

AUX +12V 1A 

 

Z výstupů AUX na deste ústředny je možné napájet periferie a prvky, jejichž celkový maximální odběr 
nepřesáhne upovolenou hodnotu proudu 1A. Pro ostatní prvky a periferie je nutné použít posilovací zdroj.  

Paměť ústředny 

Pro potřeby zálohování softwarové konfigurace a historie událostí je ústředna GalaxyG3 vybavena knoflíkovou 
lithiovou 3V baterií uchovávající obsah paměti (kde jsou uvedená data uložena).  

Parametry záložní baterie: CR 2025, Li-Mn, 3V 

� Standardně je baterie přiložena v balení ústředny a je nutné ji před zapnutím ústředny do desky správně osadit.  

Pokud je baterie osazena, jsou naprogramovaná data a historie uchovávána v ústředně bez nutnosti síťového 
nebo bateriového napájení po dobu cca 1 roku.  

Restart ústředny (menu 51.17, nebo odpojení nápájení ústředny) s osazenou záložní baterií je označován jako 
teplý start. Konfigurace ústředny zůstane zachována.  

Pokud knoflíkovou baterii odstraníme a odpojíme veškeré napájení ústředny dojde ke ztrátě naprogramovaných 
dat a ústředna se uvede do tovární konfigurace. Následné zapnutí bývá označováno jako studený start. 

� Pokud jsou na instalaci posilovací zdroje, je nutné pro úspěšný studený start ústředny všechny posilovací zdroje 
vypnout, nebo odpojit linky RS-485 od desky ústředny. 

Krátkodobého odpojení záložní lithiové baterie pro studený start ústředny, je možné dosáhnout i pouhým 
odizolováním kladné svorky od baterie například kreditní kartou, nebo listem papíru. Kartu zasuňtě mezi baterii 
a přítlačný flip kladného svorky.  

� Pružný kontakt kladné svorky pouzdra baterie nesmí být násilně zvedán a ohýbán. Jeho pružnost zaručuje potřebný 
kontakt s kladným pólem baterie.   

� Záložní lithiová baterie by měla být v ústředně vyměněna v intervalu 5 let. Při použití nesprávného typu záložní 
baterie hrozí exploze baterie.  
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Instalace a provedení kabeláže systému 

Datová sběrnice RS485 (linka AB)  

Komunikace mezi ústřednou a jednotlivými moduly systému probíhá po komunikační sběrnici RS485 označované 
jako linka AB. Stav sběrnice a přítomnost modulů na ní ústředna nepřetržitě monitoruje. Pokud z nějakého 
důvodu dojde k selhání komunikace některého z modulů, je vyvolán poplach a ústředna hlásí, který z modulů 
přestal komunikovat. 

Kabeláž sběrnice RS485  

Kabeláž systému musí být provedena  tak, aby byly všechny moduly připojeny ke sběrnici paralelně. To 
znamená, že svorka A předchozího modulu musí být přivedena na svorku A modulu následujícího. Totéž platí i 
o svorce B. Pro sběrnici platí, že oba její konce musí být zakončeny rezistory 680Ω. 

Typické provedení sběrnice systému je schematicky zobrazeno na obrázku. Jeden ze zakončovacích odporů linky 
je z výroby osazen přímo na desce ústředny. Druhý je nutno osadit do posledního modulu na sběrnici. 

Sběrnici není v žádném případě povoleno jakkoliv větvit !!! 

 

Obr 7: Předepsané zapojení komunikační sběrnice RS485 

Jediná vyjímka je znázorněna na dalším obrázku. Jedná se o zapojení, kdy je ústředna Galaxy umístěna 
uprostřed sběrnice a ta se od ní rozbíhá na dvě strany. Zakončovací rezistor z desky ústředny je odpojen 
pomocí jumperu a přesunut na konec sběrnice. Zakončovací rezistory na desce ústředny a expanzním modulu  
RS485 je možné odpojit pomocí následujících jumperů: 

Linka Jumper 

Linka 1 LK3 

Linka 2 LK5 

Linka 3 LK1 

Linka 4 LK2 

Tab  9: Odpojení zakončovacího odporu linky RS485 rozpojením propojky na desce ústředny 

 

Obr 8: Korektní rozvětvení sběrnice RS 485 v ústředně 
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RS485 - Omezení při kabeláži 

Pro bezchybný provoz ústředny musí být splněny následující kritéria: 

1. Na každou komunikační linku může být připojeno maximálně 32 modulů. Maximální počty 
jednotlivých typů modulů umístěných na JEDNÉ sběrnici jsou v následující tabulce: 

 Galaxy GD-48 Galaxy GD-96 Galaxy GD-264,520 

Klávesnice 8 8 8 

Keyprox 3 3 (linka 1) 
7 (linka 2) 

3 (linka 1)            
7(linka 2,3,4) 

RIO/SPSU 4 4 (linka 1) 
6 (linka 2) 

15 (linka 1) 
16 (linka 2,3,4) 

VF RIO 4 4 (linka 1) 
6 (linka 2) 

15 (linka 1) 
16 (linka 2,3,4) 

VF Portal 4 4+4(linka 1+2) 8 (celkem v systému 8) 

Čtečky MAX  4 8 na kom.linku 8 na kom.linku 

moduly DCM 4 8 na kom.linku 8 na kom.linku 

RS232 
(E054/55) 

1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 

Telef. Kom.  
(E062-43) 

1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 

AUDIO 1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 

Tiskárna 1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 

ISDN 1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 

Ethernet 1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 1 (pouze linka 1) 

Tab  10: Maximální počty modulů na sběrnicích 

2. Kabeláž systému musí být provedena tak, aby byly všechny moduly ke sběrnici připojeny 
paralelně. Větvení a hvězdicová konfigurace není povoleno z důvodů snížené imunity proti 
rušení. 

3. Pro kabeláž sběrnice  RS485 (AB)  musí  být použit stíněný twistovaný (kroucený) pár. 

4. Stínění kabelu sběrnice musí být uzemněno pouze v jednom bodě (doporučeno v ústředně). 
V novějším provedení skříní jsou k dispozici dva svorníky M4 pro připevnění stínění. 

5. Oba konce komunikační sběrnice musí být zakončeny rezistory 680 Ω.  

6. Není dovoleno vést několik sběrnic ve vícepárovém kabelu. Rovněž se nedoporučuje vést 
jednu sběrnici tam a zpět po různých párech v jednom kabelu (platí pro všechny typy 
ústředen). Každá sběrnice musí mít svůj samostatný kabel. 

7. Napájecí zdroj ústředny a posilovací napájecí zdroje nesmí být spojeny paralelně. Je třeba 
propojit navzájem záporné póly (0V) všech napájecích zdrojů vodičem dostatečného průřezu. 
Nikdy nespojujte kladné póly napájecích zdrojů ! 

8. Mezní hodnota napájecího napětí, pod kterou se zhoršuje kvalita komunikace je 10,5V. 
Doporučená hodnota napájecího napětí na všech modulech je 12,5V.  

9. Vodiče k reproduktoru nesmí být vedeny stejným kabelem jako komunikační sběrnice. 

10. Tam, kde je to možné, je doporučeno zachovávat odstup od jiné kabeláže minimálně 
30 centimetrů. 

11. Tam, kde je to možné, zajistěte, aby AB sběrnice nevedla v delším úseku (více než 5 metrů) 
souběžně s kabely, které by mohly rušit (např. telefonní vedení, počítačová síť. 
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Obr 9: Připojení stínícího vodiče kabelu komunikačních sběrnic 

Napájení systémových modulů a komponentů EZS  

V případě, že je nedostačující kapacita zdroje v ústředně, použijte přídavné posilovací zdroje. Napájecí napětí 
systémových modulů by nemělo být v žádném případě nižší než 10,5Vss a to i v případě provozu na akumulátor, 
který je vybitý (zjednodušeně lze tedy říct, že napájecí napětí při provozu na síť by nemělo být nikdy nižší než 
12,5Vss). U čidel se řiďte specifikacemi jejich výrobce. 

Adresování rozšiřujících modulů  

Každý rozšiřující modul v systému má přidělenu svoji unikátní adresu. U většiny modulů (jako jsou například 
koncentrátory nebo klávesnice) se adresa nastavuje pomocí šestnáctipolohového otočného přepínače. 
Jednotlivé polohy jsou vyznačeny jako hexadicimální čísla v rozsahu 0 až F. Převodní tabulka adres 
z hexadecimálního do dekadického vyjádření je uvedena dále: 

Adresa hexa Adresa dekadická 

0 až 9 0 až 9 

A 10 

B 11 

C 12 

D 13 

E 14 

F 15 



Ústředny a jejich instalace Instalace a provedení kabeláže systému 

27 

Některé moduly (například modul RS232 nebo komunikátor E062-43) mají přidělenu pevnou adresu, kterou 
nelze měnit. Zpravidla také není možné tuto adresu využívat pro jiné periferie (platí hlavně pro klávesnice). 
Podrobnosti naleznete u jednotlivých modulů. 

Čtečkám MAX03 se adresa nenastavuje hardwarově, ale softwarově. Zvolenou adresu přidělí čtečce ústředna 
během jejího programování. 

Fyzická (hardwarová) a softwarová adresa modulů  

Fyzická adresa nastavená na otočném přepínači je postačující k identifikaci modulu v rámci jedné komunikační 
sběrnice. Nestačí ale k úplné identifikaci modulu v systému, protože rozsah fyzických adres je pouze 0 až 15. Na 
různých sběrnicích mohou být připojeny periferie se stejnou fyzickou adresou. Pro jednoznačnou identifikaci 
modulu je tedy třeba uvést nejenom fyzickou adresu modulu (v rozsahu 0 až F hexa = 0 až 15 dekadicky), ale 
také číslo sběrnice, na kterou je modul připojen. Sloučením čísla sběrnice a fyzické adresy rozšiřujícího modulu 
vzniká tzv. softwarová adresa, která jednoznačně identifikuje modul v systému. 

Softwarová adresa koncentrátorů 

Softwarová adresa koncentrátorů má tři místa. Příklad: Na sběrnici číslo 2 je připojen koncentrátor s nastavenou 
fyzickou adresou B (=11). Softwarová adresa modulu je 211. 

 

Obr 10: Sestavení kompletní adresy zóny (výstupu) 

Softwarová adresa klávesnic 

Softwarová adresa klávesnic má pouze dvě místa. Její generování je různé pro ústředny s jednou a více 
komunikačními sběrnicemi. Podrobnosti naleznete v sekci Adresování klávesnic na straně 59. 

Softwarová adresa čteček 

Softwarová adresa čteček má pouze dvě místa. Programuje se z ústředny a podrobnosti naleznete v sekci 
Moduly kontroly vstupu na straně 74. 

Softwarová adresa ostatních modulů 

Podrobnosti naleznete v popisech jednotlivých modulů. 

 
GALAXY G3 
linka 3 (1,2,4) 

 RIO 
adresa 05 

Zóna 7 

3 05 7 

Reprezentuje číslo  
linky RS485 

Reprezentuje  
HW adresu modulu 

Reprezentuje  
číslo smyčky (výstupu 

Kompletní adresa  

Linka 3  zóna  
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Zóny a jejich tovární nastavení  

V továrním nastavení jsou všechny zóny (termínem zóna jsou u Galaxy označovány smyčky) naprogramovány 
podle následující tabulky. Typ zón lze později kdykoli měnit. 

 

Ústředna Zóna 1001 Zóna 1002 Ostatní zóny 

Galaxy GD-xxx 01=KONCOVA 02=ODCHODOVA 03=NARUSITEL 

 Tab  11: Tovární nastavení zón na desce ústředny 

Adresování koncentrátorů RIO na desce ústředny 

Pomocí DIPu SW3-8 je možné ovlivňovat připojení koncentrátoru RIO1 na komunikační linku RS485. Toto 
nastavení musí být provedeno před zapnutím napájení ústředny a lze je použít pouze u GD-264(520).  

DIP SW3-8  „OFF“ (tovární nastavení) 

Při tomto nastavení budou oba koncentrátory na desce ústředny připojeny na linku 1. 

koncentrátor Adresa Zóny Výstupy 

RIO 0 100 1001-1008 1001-1004 

RIO 1 101 1011-1018 1011-1014 

Tab  12: Adresy interních koncentrátorů DIP SW3-8 OFF 

DIP SW3-8 „ON“ 

Při tomto nastavení je RIO1 připojeno na zvláštní linku 0. 

koncentrátor Adresa Zóny Výstupy 

RIO 0 100 1001-1008 1001-1004 

RIO 1 001 0011-0018 0011-0014 

Tab  13: Adresy interních koncentrátorů DIP SW3-8 ON 
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Zapojení zóny  

Stav zón vyhodnocuje ústředna Galaxy na základě měření jejich odporu. Programově  je možné nastavit 
libovolné smyčce typ vyvážení (dvojité nebo jednoduché) a hodnotu vyvažovacích odporů (1k, 2k2, 4k7, 5k6). 
Globální parametr nastavení vyvážení zón naleznete v Parametrech systému 51.46=Vyvazeni zon 

� Standardně je všem smyčkám přednastaveno dvojité vyvážení s odpory 1kΩ. V klidu má zóna odpor 1 kΩ (zóna je 
uzavřena), při narušení má zóna odpor 2 kΩ (zóna je otevřena). Přechod z 1 na 2 kΩ vyvolává poplachový stav.  

Stav Volba 01 -1k Volba 03 -2k2 Volba 05 -4k7 Volba 07 -5k6 Volba 09 -1k 
Porucha 

11=1k  N/O 

Sabotáž - zkrat 0 - 800 0 - 1800 0 - 3700 0 -1400 0 - 800  

Nízký odpor 800 - 900 1800 - 2000 3700 - 4200 1400 - 2800 800 - 900  

Normální stav  900 - 1200 2000 - 2500 4200 - 5500 2800 - 8400 900 -1200   1200 - ∞           

Vysoký odpor 1200 - 1300 2500 - 2700 5500 - 6500 8400 - 9800 1200 - 1300  

Poplach  1300 - 12000 2700 - 12000 6500 - 19000 9800 - 12600 1300 - 3500 0-1200 

Porucha     3500 - 4500  

Maskování 12000 - 19000 12000 - 15000 19000 - 22000 12600 - 22000 4500 - 19000  

Sabotáž - rozpojeno 19000 - ∞ 15000 - ∞ 22000 - ∞ 22000 - ∞ 19000 - ∞  

 

 Tab  14: Hodnoty a stavy dvojitě vyvažovaných zón 

Stav Volba 02 -1k Volba 04 -2k2 Volba 06 -4k7 Volba 08 -5k6 Volba 10 -1k 
Porucha 

12=1k  N/O 

Sabotáž - zkrat 0 - 800 0 - 1800 0 - 3700 0 -1400 0 - 800  

Nízký odpor 800 - 900 1800 - 2000 3700 - 4200 1400 - 2800 800 - 900  

Normální stav  900 - 1200 2000 - 2500 4200 - 5500 2800 - 8400 900 -1200 1200 - ∞           

Vysoký odpor 1200 - 1300 2500 - 2700 5500 - 6500 8400 - 9800 1200 - 1300  

Porucha     1300 - 4500  

Maskování 1300-12000  2700-12000  6500 - 19000 9800 - 19000 4500 - 19000  

Poplach 12000 - ∞ 12000 - ∞ 19000 - ∞ 19000 - ∞ 19000 - ∞ 0-1200 

 

Tab  15: Hodnoty a stavy jednoduše vyvažovaných zón 

� Odezva zóny (doba, za kterou zóna registruje změnu odporu) je továrně nastavená na 300 ms. Dobu lze měnit 
v rozsahu 20 až 1.000 milisekund globálně pro všechny zóny v systému pomocí parametru 51.27=Odezva zony. 
Odezva zóny je navíc individuálně volitelná pro každou zónu. Odezva může být identická s globálním nastavením, 
další možnosti jsou pomalá odezva (750 ms) a rychlá odezva (10 ms). Programování odezev je popsáno v  menu 
52.6 programovacího manuálu.   

Dynamické monitorování zón 

Je možné navíc povolit funkci dynamického monitorování zón, která zabezpečuje ochranu před „přidržením“ 
zóny konstantním stejnosměrným napětím (v továrním nastavením je tato funkce zakázána menu 51.45). Tato 
funkce se vztahuje pouze na zóny na koncentrátorech (RIO). 
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Zapojení jednoho detektoru v zóně 

Příklad zapojení detektoru do zóny Galaxy ukazuje následující obrázek: 

 

Obr 11: Příklad zapojení dvojitě vyvažované zóny se signalizací maskování a poruchy( předvolba 09) 

 

Obr 12: Příklad zapojení jednoduše vyvážené zóny se signalizací poruchy a maskování ( předvolba 10) 

� Maximální délka zóny od koncentrátoru nebo ústředny k detektoru je 100 metrů, pokud je použito vyvážení zón 
s indikací maskování a poruchy. Při určování této vzdálenosti se vycházelo ze standardního kabelu používaného 
v EZS o průžezu vodiče 0,22 mm2. Lze samozřejmě použít i jiný kabel, pak je ale třeba spočítat úbytky napětí na 
napájecích vodičích. Při výpočtu se  musí ověřit odpor zóny tak, aby na čidle bylo dostatečně velké napájecí napětí a 
odpor zóny nevybočoval z uvedených hodnot. 

Zapojení více detektorů do jedné zóny 

Příklad zapojení více detektorů do jedné zóny je na následujícím obrázku. Maximální počet detektorů v jedné 
zóně je deset (všechny kontakty na obrázku jsou typu NC - v klidu sepnuty). 

Obr 13: Příklad zapojení více detektorů do smyčky (předvolba 01) 

Zapojení klíčem ovládaného spínače 

Systém nebo jednotlivé grupy je možné plně nebo částečně zapínat a vypínat klíčem ovládaným spínačem. 
Tento spínač může být impulzní nebo přepínací.  V systému Galaxy existuje pro tento účel speciální zóna typu 
09=KEYSWITCH, která může být použita pro impulzní i přepínací spínač (označován rovněž jako hladinový). 
Programování zón se provádí v menu 52=PROGRAM. ZON. 

Zóna 

POPLACH 

SABOTÁŽ 

ANTIMASK. 

12K 1% 
1K 1% 

N/C N/C N/C 

100 m 

DETEKTOR 

1K 1% 3K 1% 

PORUCHA 

Zóna 

POPLACH 

SABOTÁŽ 

ANTIMASK. 

12K 1% 
1K 1% 

N/C N/C N/C 

100 m 

DETEKTOR 

3K 1% 

PORUCHA 
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• Přepínací zóna typu KEYSWITCH má následující funkci: přechod z 1 kΩ na 2 kΩ zahájí zastřežení 
odstřeženého systému, přechod z 2 kΩ na 1 kΩ vypne zastřežený systém. Pokud je už systém 
zapnutý, nemá přechod z 1 kΩ na 2 kΩ žádný účinek. Podobně, jestliže je systém vypnutý, 
přechod ze 2 kΩ na 1 kΩ se také nijak neprojeví. Takto se chová zóna naprogramovaná jako 
09=*KEYSWITCH. 

 Obr 14: Zapojení hladinového (přepínacího) kontaktu do zóny typu *KEYSWITCH 

• Impulzní zóna typu 09=KEYSWITCH zahájí přechodem z 1 kΩ na 2 kΩ (náběžná hrana) zastřežení 
vypnutého systému a nebo vypne systém pokud byl zapnutý. Přechod ze 2 kΩ na 1 kΩ  (sestupná 
hrana) odpovídající návratu spínače do klidového stavu nemá na systém žádný vliv. Tento typ 
spínače se připojuje na zónu naprogramovanou jako typ 09=KEYSWITCH. 

 Obr 15: Zapojení impulsního kontaktu do zóny typu KEYSWITCH 

Zapojení odchodového tlačítka 

Zóna naprogramovaná jako typ 08=ZAP TLAC slouží pro ukončení odchodového zpoždění a zastřežení 
systému. Použité tlačítko může být typu NO (při aktivaci přechod z 2 kΩ na 1 kΩ) nebo NC (při aktivaci přechod 
z 1 kΩ na 2 kΩ). Při prvním stisknutí odchodového tlačítka si ústředna zmapuje jeho stav. Pozor ! Zóna typu 
08=ZAP TLAC je jediný typ zóny, ke kterému lze připojit také spínače typu NO.  

� Při první aktivaci odchodového tlačítka nemusí dojít k zapnutí ústředny do střežení, protože může proběhnout 
mapovací procedura. Pokud se systém do střežení nezapne a je dál odpočítávána odchodová doba, stiskněte znovu 
odchodové tlačítko. Systém se při druhém stisknutí odchodového tlačítka zapne do střežení. Mapovací procedura 
proběhne pouze při prvním zapínání systému pomocí odchodového tlačítka. Všechny následující zapínací procedury 
zapnou systém do střežení hned při prvním stisknutí odchodového tlačítka. 

Obr 16: Zapojení spínacího a rozpínacího odchodového tlačítka 
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Výstupy  

Integrované výstupy ústředen řady Galaxy Dimension a jim továrně přednastavené funkce jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Adresa výstupu 

Galaxy Dimension 

Přednastavená 
funkce 

Typ výstupu Zatížení 
(mA) 

Napětí 
(Vss) 

Klidový stav 
(POLARITA) 

Továr. nast. Linka 0 - povolena      

1001 1001 01=SIRENA tranzistorový 400 12 POZITIVNÍ 

1002 1002 02=MAJAK přepínací relé 1 000 30 (max.) bezpotenciálový 

1003 1003 03=PA tranzistorový 400 12 POZITIVNÍ 

1004 1004 07=RESET tranzistorový 400 12 POZITIVNÍ 

1011 0011 09=ZAPNUTO tranzistorový 400 12 POZITIVNÍ 

1012 0012 04=NARUSITEL tranzistorový 400 12 POZITIVNÍ 

1013 0013 20=POTVRZ AL. tranzistorový 400 12 POZITIVNÍ 

1014 0014 03=RESET tranzistorový 400 12 POZITIVNÍ 

Tab  16: Integrované programovatelné výstupy ústředen a jejich tovární nastavení 

Tranzistorové výstupy 

Všechny výstupy v ústředně Galaxy s vyjímkou bezpotenciálového reléového výstupu 
jsou tranzistorové (zapojení se společným emitorem). V továrním nastavení jsou 
rozepnuté výstupní tranzistory, takže je na výstupech napětí blízké 12Vss. Maximální 
proudová zatížitelnost výstupů je 400 mA. Zapojení výstupu je znázorněno na 
obrázku. 

Obr 17: Tranzistorový výstup 

Polarita výstupů 

Pokud je výstup v klidovém stavu a má nastavenu pozitivní polaritu, není 
výstupní tranzistor sepnutý a na výstupu je zhruba napájecí napětí (cca 
12Vss). Výstup je tedy při pozitivní polaritě typu „fail-safe“ – při 
kompletním výpadku napájení dojde k jeho deaktivaci. 

� Polarita výstupů může být změněna v menu 53=PROGRAM. VYST 

Překonfigurování tranzistorového výstupu na desce ústředny na otevřený kolektor 

Překonfigurování výstupu na otevřený kolektor se provádí pomocí DIP přepínače SW3 na desce 
ústředny. Bližší informace jsou pospány v kapitole Konfigurace tranzistorových výstupů na straně 18. 

Překonfigurování tranzistorového výstupu RIO na otevřený kolektor 

V případě potřeby je možné tranzistorový výstup v zapojení se společným emitorem převést na výstup 
s otevřeným kolektorem. K tomu je třeba vyřadit kolektorový odpor výstupního tranzistoru. V praxi 
stačí přerušit pouze jeden vývod kolektorového rezistoru (aby bylo možné v případě potřeby rezistor 
znovu zapojit) a rezistor vhodným způsobem zaizolovat například pomocí navlékací bužírky. Úprava je 
znázorněna na obrázku Obr 17 . 
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Reléový výstup na desce ústředny 

Reléový výstup je bezpotenciálový. Je osazen relé s jedním přepínacím kontaktem. 

Obr 18: Příklad zapojení reléového výstupu 

Typická připojení různých zařízení na výstupy 

Obr 19: Příklady zapojení různých zařízení na výstupy 
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Výstupy „Trigger“ na desce ústředny 

Na desce ústředny, na plochém 12-ti pinovém konektoru, je vyvedeno 6 programovatelných výstupů 
použitelných např. pro připojení externího komunikátoru. Výstupy jsou navrženy jako elektronické spínače 
spínače k zemi (0V) a nelze je použít jako zdroj proudu. Jejich zatížitelnost je max.100mA. Výstup +12V na 
plochém konektoru je jištěn pojistkou F2 na desce ústředny. 

    

Adresa výstupu Funkce (tovární 
nastavení) 

Max.zatížení 

0001 Pozar 100mA 

0002 PA 100mA 

0003 Narusitel 100mA 

0004 Zapnuto 100mA 

0005 Vynech.zona 100mA 

0006 Potvrzeni popl. 100mA 

Tab  17: Výstupy „Trigger“ a jejich tovární nastavení 

 

     

Obr 20: Zapojení plochého konektoru s výstupy „Trigger“ 
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SPI klíč 
Zařízení SPI klíč (Serial Peripheral Interface) je přenosné paměťové médium použitelné pouze s ústřednami 
řady Galaxy G3 a Dimension. Pomocí tohoto paměťového média je možné přenášet konfigurační soubory mezi 
ústřednami. Data jsou uložena v nezávislém formátu a proto je možné přenášet konfiguraci i mezi ústřednami 
s rozdílnými  verzemi. 

Pomocí SPI klíče je navíc možné provést upgrade ústředny na vyšší softwarovou verzi. Více je popsáno 
v programovacím manuálu Galaxy. Menu 71=SPI klic.  

SPI konektor pro připojení paměťového klíče je v pravém horním rohu desky ústředny GalaxyG3. Schematický 
obrázek je na Obr. 21.  

 

Obr21: SPI klíč a jeho zapojení do zásuvky na desce ústředny 

 

 

Upozornění: 

Připojování a odpojování SPI klíče ke konektoru na desce ústředny lze provádět pouze při odpojeném 
napájení ústředny. V opačném případě hrozí poškození SPI klíče nebo ústředny. 
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SEKCE 4. Přídavné moduly k ústřednám 

Koncentrátor (RIO)  
Koncentrátor Galaxy (někdy bývá také označován jako RIO – zkratka z anglického „remote input output“) slouží 
k rozšiřování systému o zóny a výstupy. Může být použit ve spojení s ústřednami Galaxy G3. Koncentrátor je 
vybaven osmi dvojitě vyváženými smyčkami a čtyřmi programovatelnými výstupy. Standardně se dodává v krytu 
z ocelového plechu. 

� Honeywell security s.r.o. dodává RIO moduly pod objednacím kódem G8. 

Obr 22: Deska koncentrátoru Galaxy   

� Během výroby systému byla v prodeji celá řada hardwarových verzí koncentrátorů. Rozložení jednotlivých prvků na 
desce RIO se může od uvedeného vyobrazení lišit. 

Popis desky koncentrátoru  

Zóny 

Koncentrátor Galaxy je osazen osmi dvojitě vyváženými zónami. Jejich tovární nastavení je na typ 
03=NARUSITEL. Zóna je standardně vyvážena rezistorem 1 kΩ zapojeným sériově s tamper kontaktem a dalším 
1 kΩ rezistorem připojeným paralelně k poplachovému kontaktu detektoru. Výsledný klidový odpor zóny je 1 
kΩ. Změna na 2 kΩ znamená poplachový stav. 

Výstupy 

Každý koncentrátor má osazeny čtyři programovatelné tranzistorové výstupy. Tranzistory jsou v zapojení se 
společným emitorem. Mezi kolektorem a kladným pólem napájení +12Vss mají zařazený odpor o hodnotě 3k3  
(často označován jako pull-up rezistor). Kolektorové odpory pro jednotlivé výstupy a jejich označení jsou 
popsány v níže uvedené tabulce. Proudová zatížitelnost výstupů je 400 mA. Odstraněním kolektorových 
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rezistorů je možno výstupy převést do režimu otevřený kolektor. Všechny výstupy jsou zcela volně 
programovatelné.   

Výstup č. Funkce Kolektorový 
rezistor 

1 01=SIRENA R1 

2 02=MAJAK R3 

3 03=PA R5 

4 07=RESET R7 

Tab  18: Tovární nastavení programovatelných výstupů koncentrátoru 

Sběrnicové rozhraní 

Slouží pro připojení koncentrátoru na komunikační sběrnici RS485. 

+ .................................. napájecí napětí 12Vss (připojení k ústředně, klávesnici, nebo 
posilovacímu zdroji) 

–................................... napájecí napětí 0V (připojení k ústředně, klávesnici, nebo posilovacímu 
zdroji) 

A .................................. svorka A předchozího modulu na komunikační sběrnici  

B .................................. svorka B předchozího modulu na komunikační sběrnici 

S................................... volná svorka (pro propojení stínění) 
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Připojení koncentrátoru do systému  

Koncentrátor může být připojen do systému pouze v režimu technika. Z praxe doporučujeme připojovat nové 
prvky do systému pouze při vypnutém napájení. Linka RS485 (AB) koncentrátoru musí být připojena k lince 
RS485 (AB) ústředny vždy paralelně, tj. jednotlivé moduly se připojují za sebou (totéž platí i o klávesnicích a 
dalších modulech). Koncentrátor vyžaduje napájecí napětí 12Vss (výrobcem udávaný rozsah napětí je 10.5vss 
až 16.0Vss), klidový odběr je 50 mA. Napájení může být přivedeno buď ze zdroje ústředny, nebo i ze 
vzdáleného posilovacího zdroje (hlavně v případě velkých systémů, kde je výraznější úbytek napětí na vedení). 
Ve velkých systémech lze s výhodou použít zdroj s vestavěným koncentrátorem Smart PSU. 

Pozor !: Dolní hranici napájecího napětí 10,5Vss je třeba dodržet za všech okolností a to i v případě provozu na 
akumulátor, který je částečně vybitý. V praxi by nemělo napájecí napětí na koncentrátorech i ostatních prvcích 
poklesnout při napájení ze sítě pod zhruba 12,5Vss. Tím je zaručeno, že minimální hodnota napájecího napětí 
koncentrátoru nepoklesne pod 10,5Vss ani při napájení z akumulátoru, jehož jmenovité napětí je nižší než 
výstupní napětí zdrojů. 

Zóny, výstupy a sběrnicové rozhraní zapojte podle údajů uvedených dříve v této kapitole. Jestliže je RIO 
posledním modulem na komunikační sběrnici, připojte mezi svorky A a B zakončovací rezistor 680Ω. 

Adresování koncentrátorů  

Pro bezchybný provoz ústředny musí být každý koncentrátor ještě před připojením na napájecí napětí správně 
naadresován a jeho adresa nesmí být shodná s adresou jiného koncentrátoru na stejné komunikační sběrnici. K 
přidělení adresy  koncentrátoru slouží 16-ti polohový otočný přepínač SW1 osazený na desce koncentrátoru . 

Platné adresy koncentrátorů pro jednotlivé typy ústředen 

Jsou uvedeny v následující tabulce: 

Ústředna Max. počet 
koncentrátorů 

Platné adresy 

Galaxy GD-48 4 1-4 (linka 1) 

Galaxy GD-96 10 2-5 (linka 1) 
0-5 (linka 2) 

Galaxy GD-264 31 1-9, A-F (linka 1) 
0-9, A-F (linka 2) 

Galaxy GD-520 63 1-9, A-F (linka 1) 
0-9, A-F (linka 2, 3, 4) 

 Tab  19: Platné adresy koncentrátorů pro jednotlivé typy ústředen 
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Přidání koncentrátoru do systémové konfigurace  

K přidání koncentrátoru do konfigurace ústředny dojde po vystoupení z režimu technika. Pokud se po 
vystoupení z režimu technika na displeji klávesnice objeví zpráva XX pridane mod  [<],[>] zobrazit, došlo 
ke správnému zařazení modulu do stávající konfigurace ústředny. Stiskem kláves A nebo B se potvrdí přidání 
modulu. Pokud se zpráva neobjeví, nebo nový koncentrátor není v seznamu přidaných modulů, není v pořádku 
komunikace mezi ústřednou a koncentrátorem. Komunikaci mezi ústřednou a koncentrátorem je možno ověřit 
podle blikání diody LED (LED 1) osazené na koncentrátoru (viz. následující tabulka). 

 

Blikání LED Stav komunikace 

0.1 ZAP / 0.9 VYP Normální komunikace 

LED nebliká Chybí napájení 

1.5 ZAP / 1.5 VYP Koncentrátor nebyl nakonfigurován 

0.2 ZAP / 0.2 VYP Ztráta komunikace koncentrátoru s ústřednou 

0.9 ZAP / 0.1 VYP Špatná komunikace koncentrátoru 

Tab  20: Stav komunikace koncentrátoru signalizovaný LED 

Technická specifikace RIO  

 

Napájecí napětí 10,5Vss – 16,0Vss, jmen. 13,8Vss 

Proudový odběr 40mA 

Rozměry desky 121 x 90 mm 

Rozměry krytu 180 x 155 x 35 mm (kov) 
150 x 162 x 39 mm (plast) 

Barva krytu světle šedá(kov) nebo bílá(plast) 

Tab  21: Technická specifikace RIO 

Obr 23: Deska koncentrátoru VF 
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Bezdrátový koncentrátor VF PORTAL – C-079  
Nový systémový bezdrátový modul pro ústředny Galaxy Dimension a G2. Plně nahrazuje modul G8VF. Vychází z 
předchozí verze modulu C-079 pro ústředny Galaxy G2.  

Vlastnosti modulu C-079  

 

 

• Pracovní kmitočet 868MHz. 

• Až 8 modulů C-079 na ústřednu. 

• Až 24 detektorů na jeden modul C-079. 

• Komunikační protokol Alpha a V2. 

• Automatické vyhledání optimální radiové 
trasy. 

 

 

 

LED1,LED2 – indikace radiového provozu 
modulu 

LED3 – indikace komunikace s ústřednou na 
lince RS485 

 

 

 

Obr 24: Deska plošného spoje VF koncentrátoru C-079. 

 

 GD-48 GD-96 GD-264 GD-520 

Max.počet modulů VF Portal  4 8 8 8 

Max.počet bezdrátových detektorů 32 80 192 192 

Max.počet bezdrátových ovladačů 50 100 100 100 

 

Tab  22: Maximální počet bezdrátových komponentů připojitelný k ústřednám řady GD.  

 

 

Kompatibilita s ústřednami Galaxy 

Modul C-079 s verzí firmwaru 1.06 a vyšší je kompatibilní s ústřednami Galaxy Dimension firmwarové verze 
6.50 a vyšší a ústřednami G2 firmwarové verze 1.44 a vyšší. Galaxy Dimension a VF Portal C079-2 je 
kompatibilní s VF periferiemi jejichž seznam je uveden v následující tabulce: 
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Tab  23: Kompatibilita VF periferií s modulem C-079 

� Poznámka: 

Senzory, které lze přepínat mezi protokolem V2 a Alpha režim by měl být provozovány v protokolu Alpha, který 
zajišťuje vyšší spolehlivost přenosu. Všechny bezdrátové periferie typu 58xx (periferie modulu G8VF) pracují 
v jiném frekvenčním pásmu a nejsou slučitelné s moduly VF Portal. 
 

 

Periferie Popis Protokol 

IR800M / IRPI800M PIR / Pet Immune PIR Dual 

TCB800M / TCB800M-1 VF klíčenka - 4 tlačítka  

(Zap/Vyp a PA) 

Dual 

TCB8M VF klíčenka - 4 tlačítka  

 (Pouze  Zap/Vyp) 

Alpha 

TCBPA8M-1 PA tlačítko Alpha 

DFO800M Optokouřový detektor Alpha 

DO800M  Magnetický kontakt  Alpha 

SHK1-800GY-B Otřesový detektor V2 

Nové VF periferie   

FG8M Detektor tříštění skla Dual 

DET800M 

� FP280 
� T280R 

Detektor teploty a zatopení 

Sonda detekující zatopen 

Teplotní sonda   

Dual 

DTPI8M Duální čidlo PIR/MW (PET imunita) Dual 

DT8M Duální čidlo PIR/MW Dual 

SHK8M Otřesový detektor Dual 

SHKC8M Otřesový detektor + magnetický kontakt Dual 

Zpětná kompatibilita   

TC805  VF klíčenka - 4 tlačítka  V2 

DODT800GY-B Magnetický kontakt se sabotážním vstupem V2 

DTO800HF-B (DOM-SMOK) Optokouřový detektor V2 

DOD800GY-B (2021-051) Magnetický kontakt V2 

IRX800GY-B (2021-052) PIR V2 

IR800PIGY-B PIR (PET imunita) V2 
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Připojení modulu do systému  

Pravidla pro umístění, ventilaci a kabeláž modulu jsou shodná s pravidly pro modul G8VF (předchozí 
kapitola) . Je důležité instalovat dostatečný počet modulů VF Portal . Tím bude dosaženo kvalitního vykrytí 
všech prostor, které mají být chráněny bezdrátovými detektory. Více signálových cest zajistí větší spolehlivost 
bezdrátového systému. Jako  přibližné vodítko lze použít rozmezí 20 metrů od modulu VF Portal pro instalaci 
detektorů. Nicméně toto do značné míry závisí na okolních podmínkách (např. úrovni rušení) a konstrukce 
budovy. Následující faktory mohou mít vliv na radiovou komunikaci mezi VF periferiemi a moduly VF Portal: 

• Modul VF Portal by měl být montován s anténou s vertikální orientací. 

• Kovové předměty v blízkosti  VF modulů (detektory, VF portal,…) významně snižují úroveň 
radiového signálu. Je třeba zajistit polohu VF modulů co nejdále od větších kovových předmětů (kabely, 
trubky, zrcadla, nádrže,…). 

• Průchodem přes silné stěny může být radiový signál značně zeslaben. Malé zeslabení lze očekávat u stěn 
ze dřeva nebo sádrokartonu, podstanější zeslabení budou znamenat stěny z betonu a kamene. 

• Blízké zdroje silného radiového signálu (např.komunikace taxislužby, vysílače mobilních operátorů, …) 
mohou ovlivňovat kvalitu a spolehlivost komunikace bezdrátových prvků EZS. 

• VF Portal se připojuje ke komunikační sběrnici ústředny stejným způsobem jakým se připojují ostatní 
moduly ústředny – je nutno repektovat pravidla platná pro sběrnici RS485 ( použít datový stíněný kabel a 
nerozvětvovat vedení komunikační linky). 

Všechny kabely musí být do krytu přivedeny zadní stěnou pomocí připravených montážních otvorů. 
Nepoužívejte otvor umístěný vedle antény. 

Antisabotážní kontakt 

Odejmutím krytu VF Portal se aktivuje vestavěný antisabotážní (tamper) spínač, pokud není systém v režimu 
technika. Pro přemostění antisabotážního spínače lze použít propojku LK1.  

Nastavení hardwarové adresy 

Každý modul VF Portal musí mít nastavenou unikátní adresu pomocí otočného přepínače na PCB. Může být 
použita adresa v rozsahu 0-15 . Tato adresa je nezávislá na adresách  dalších typů modulů. Jedinečnost adresy 
modulů VF Portal je třeba kontrolovot pouze vůči jiným modulům VF Portal. 

Přihlášení modulu do konfigurace Galaxy 

VF Portal se nakonfiguruje do systému při opuštění módu Technik. Pokud se po opuštění módu Technik zobrazí 
na klávesnici XX pridane mod. [<][>] =zobrazit, systém nový modul uložil do konfigurace. Stisknutím kláves A 
nebo B se můžeme přesvědčit o jaký modul se konkrétně jedná. Pokud se toto hlášení nezobrazí, RF RIO se 
nenakonfigurovalo do systému a nekomunikuje s ústřednou. 

Pro snadnou kontrolu komunikace RF RIO s ústřednou slouží LED dioda na základní desce modulu. V následující 
tabulce jsou popsány její možné stavy. 

 

Střída blikání indikační LED3   Význam 

0.1 svítí / 0.9 nesvítí   normální komunikace s ústřednou 

nesvítí      modul není napájen 

1.5 svítí / 1.5 nesvítí   modul není nakonfigurován (přiřazeno) do systému 

0.2 svítí / 0.1 nesvítí   ztráta komunikace 

0.9 svítí / 0.1 nesvítí   velmi špatná komunikace s ústřednou 

Tab  24: Střída blikání indikační LED3 VF koncentrátoru C079 
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Po úspěšném přihlášení modulu lze zkontrolovat komunikaci s ústřednou – menu 61.1.9=VF MODULY . 
Instalované a přihlášené moduly budou zobrazeny s úrovní komunikace (budou zobrazeny hardwarové adresy 
modulů ve formátu: VF xxx, kde xxx je hardwarová adresa). Jakmile je VF Portal načten do systému, budou 
mu přiřazeny „virtuální“ koncentrátory.  

• Virtuální RIO jsou vyžadovány pouze za účelem rozdělení zón pro bezdrátové detektory. 

• Adresy virtuálních RIO nesouvisí s hardwarovými adresami modulů VF Portal. 

• Virtuální RIO postupně obsazují nepoužité adresy pro RIO v systému . 

• Každému modulu VF Portal jsou zpočátku přiděleny adresy dvou virtuálních RIO. 

• Počet a adresy virtuálních RIO lze ručně změnit, v případě potřeby, v menu 51.60.1 = VF adresa.  

• Zóny přidělené pro bezdrátové detektory je možné odděleně zobrazit v menu 52.2.=VF zony. 

 

Legislativa 

Toto zařízení je určeno ve spolupráci s kompatibilními bezdrátovými detekčními prvky k detekci pohybujících se 
osob při neoprávněném vniknutí do střeženého objektu. Správná funkce zařízení je podmíněna dodržením 
podmínek pro instalaci a použití uvedených v předchozích kapitolách tohoto návodu. Na zařízení bylo vydáno 
prohlášení o shodě podle § 9 NV 426/2000Sb a je v souladu s požadavky všeobecného oprávnění VO-
R/10/06.2009-9 GL-30/R/2000 článek č.8 . 
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Interface pro sériovou tiskárnu A161  
Interface pro připojení tiskárny k ústřednám Galaxy umožňuje tisknout historii událostí a naprogramovanou 
konfiguraci ústředny na sériové tiskárně. Modul je dostupný ve dvou provedeních: 

• s 25 pinovým CANNON M konektorem (A161)  

 

• s 6 pinovým DIN konektorem (A134) 

Stanardně se v ČR dodává pouze modul A161. 

Modul lze použít pouze ve spojení se sériovou tiskárnou. Nastavení tiskárny musí odpovídat následující tabulce: 

 

Parametr Nastavení 

Start bit 1 

Stop bit 1 

Délka slova 8 Data Bitů 

Parita Žádná 

Přenosová rychlost 1 200 Bd 

 Tab  26: Nastavení modulu pro sériovou tiskárnu 

Připojení modulu A161 k systému Galaxy 

Modul A161 může být připojen kdekoliv na sběrnici AB linky 1(RS 485). Musí být dodrženy všechny podmínky 
pro instalaci zařízení na sběrnici RS485. Data, která mají být vytisknuta jsou posílána po lince 1 do modulu 
A161, který konvertuje data z formátu RS485 na RS232 (běžný seriový přenos – formát přenosu je jasně patrný 
z tabulky 3-7.)  Modul neobsahuje žádné konfigurační prvky (jako DIP přepínače, propojky atd.). 

Provozní stav modulu A161 je signalizován indikačními LED diodami. Diody jsou umístěny u každé ze stran 
rozhraní tj. u vstupu RS485 a výstupu RS232. Bezproblémový stav je signalizován trvalým svitem LED diod, 
případný problém (tj. nepřipojeno výstupní zařízení např. tiskárna nebo PC, výpadek komunikace A161 s 
ústřednou) blikajícími LED diodami. 

Adresování modulu A161 

Modul má pevně nastavenou adresu. Komunikaci modulu A161 s ústřednou lze ověřit v menu 23=SYSTEM 
(položka TISKAREN).  

Pozor! 

Modul je možné kdykoliv odpojit od ústředny (není 
supervizován). 

PIN 3 (modrá) : TX 
 
PIN 7 (žlutá) : GND 
 

PIN 20 (červená) :DTR 

Sign. Barva D25M D9F 

TX Modrá 3 2 

GND Žlutá 7 5 

DTR Červená 20 4 

Tab  25: Zapojení konektorů CANNON  

(barvy nemusí vždy souhlasit) 
Dodávaný konektor CANNON 25M 
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Proto doporučuje výrobce umístit modul v krytu 
chráněném sabotážním kontaktem. 

Nejlépe je umístit modul přímo v ústředně a připojit ho na 
zásuvku např. na konektor PL3 (Dimension). 

� Interface pro sériovou tiskárnu A161 nemůže být použit pokud je v systému zapojen modul UNI1. V tomto případě 
lze využít tiskový výstup na UNI1. 

Technická specifikace A161  
Odběr 100mA 

Rozměry 75 x 52 x 28 mm 
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Modul E062 – telefonní komunikátor 
Telefonní komunikátor E062 je volitelné příslušenství k ústřednám Galaxy. Jedná se o vysoce inteligentní a 
kompaktní digitální komunikátor kombinovaný s modemem určený pro přenos poplachových zpráv na pult 
centrální ochrany, který lze zároveň využít pro dálkový servis (up/downloading). 

• K ústředně Galaxy G3 a GD se modul E062 připojuje na komunikační linku RS485 číslo 1. 

• V ústřednách Galaxy G3 a GD se tento modul programuje v menu 56.5=EXT. TELEF. KOM 

� U verzí Galaxy G3 a GD je telefonní komunikátor integrován přímo na desce ústředny. Interní telefonní komunikátor 
se programuje v menu 56.1=INT. TELEF.KOM. 

Jako digitální komunikátor se modul E062 používá k vysílání poplachových i nepoplachových událostí ve 
vybraném komunikačním formátu (továrně je nastaven rychlý formát DTMF, v ČR se ale zpravidla nepoužívá). K 
dispozici jsou následující další formáty (podrobnosti v instalačním manuálu ke Galaxy): 

• SIA (úrovně 0 až 4) 

• Contact ID 

• Microtech (formát fy Ademco-Microtech pro spolupráci s programem Alarm Monitoring) 

Jako modem může být modul E062 použit ve spolupráci s programem Galaxy Gold pro získání přístupu do 
systému ze vzdálené lokality, načtení a přepis konfigurace systému, on-line obsluhu a servisní diagnostiku. 

Zapojení modulu 

Existují dvě základní konfigurace pro připojení modulu E062 k ústřednám Galaxy G3 a Dimension. Jejich popis a 
způsob připojení jsou uvedeny dále. 

1. Připojení na konektor technika Linka 1 

Pomocí čtyř vodičů se zásuvkou je propojen modul E062 s konektorem technika Linka 1 (PL3) na desce 
ústředny.  

2. Připojení na svorky  

Svorky „A“, „B“, „+“, „-“ na svorkovnici JP2 modulu E062 musí být propojeny se svorkami „A1“, „B1“, „+“, „-“ 
konektoru linky 1 přímo na desce ústředny. Při připojování modulu musí být dodrženy všechny pravidla o vedení 
sběrnic ústředen Galaxy - popsáno v kapitole Datová sběrnice RS485 (linka AB) na straně 24.  

 

Modul E062 má adresu pevně nastavenou na hodnotu 18, takže nesmí být na lince 1 přítomna klávesnice 
naadresovaná jako 18 (odpovídá nastavení adresovacího přepínače do polohy E). 

U Galaxy G3 a Dimension se klávesnice s nastavením adresovacího přepínače do polohy „E“ (14) připojená na 
lince 1 hlásí jako klávesnice 18 ( význam: linka 1, klávesnice 8 ). 

Poznámka:  Při připojení modulu E062 k hostitelskému zařízení musí technik instalující modul zajistit, aby 
součet odběrů modulu E062 a ostatních zařízení připojených na napájecí zdroj ústředny nepřevýšil povolený 
výstupní proud napájecího zdroje. 
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Připojení k veřejné telefonní síti 

Svorkovnice JP7 (TNV port) na modulu E062 (svorky A a B, označené také jako LINE) musí být trvale připojena 
na telefonní linku prostřednictvím účastnické zásuvky (viz. obrázek 4). Obvody připojené na výše uvedené 
svorky na desce E062 se považují za obvod TNV (t.j. obvod s napětím telekomunikační sítě ve smyslu normy 
ČSN EN 60 950). 

Existují dva způsoby připojení modulu na telefonní linku: 

Obr 25: Deska telefonního komunikátoru E062 

Způsob 1 

Pro připojení použijte vhodný kabel a připojte linku na svorky A a B LINE svorkovnice JP7. 

Pozor ! Po kompletním připojení komunikátoru na telefonní linku vždy nasaďte na ústřednu její kryt, aby se 
předešlo nebezpečí úrazu osob napětím z telekomunikační sítě. 

Propojení musí být provedeno tak, aby odpovídalo požadavkům článku 4.2 normy ČSN EN 41003 pro obvod 
telefonní linky (TNV) a článku 2.3 normy ČSN EN 60950 pro obvody napájení modulu (SELV). 

Způsob 2 

Použijte standardní propojovací kabel s konektory RJ45. Jeden konec kabelu zasuňte do zásuvky JP6 na 
telefonním komunikátoru (označená jako LINE), druhý do účastnické zásuvky telefonní sítě. 

Připojení sériově zařazeného telefonního přístroje 

K telefonnímu komunikátoru E062 je možno sériově připojit telefonní přístroj a to na svorky C a D svorkovnice 
JP7 označené jako PHONE. 
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Antisabotážní kontakt 

Pokud má být využívána funkce monitorování antisabotážního kontaktu, je třeba tento připojit ke konektoru JP1 
(označen jako TAMPER). Modul umožňuje monitorování dvou antisabotážních kontaktů, zapojení viz. Obrázek 3. 
Po jejich připojení je možno překontrolovat jejich správnou funkci uvedením spínačů do poplachové polohy a 
opuštěním režimu technika. Při něm jsou hlášeny otevřené antisabotážní kontakty a tak lze zkontrolovat, zda 
jsou kontakty zapojeny správně a zda jsou monitorovány ústřednou. 

Obr 26: Zapojení tamper kontaktů E062 

Kompatibilita 

Modul E062 je kompatibilní se všemi verzemi programu Galaxy Gold. 

Modul E062 je kompatibilní se všemi ústřednami Galaxy G3 a Dimension.  

Telefonní komunikátor osazený softwarovou verzí V2.12 a vyšší rozpoznává tón „British Telecom Answering 
Service“. Touto funkcí jsou standardně vybaveny všechny verze komunikátoru E062. 
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Modul RS232 – E054 (E055)  
Modul RS232 umožňuje obousměrnou sériovou komunikaci mezi ústřednou Galaxy a PC nebo sériovou 
tiskárnou. Dodáván je ve dvou variantách. E055 je pouze deska plošného spoje s elektronikou. Je určen pro 
dočasné připojení při servisu nebo k vestavbě do ústředny případně jiného krytu opatřeného antisabotážním 
kontaktem. Modul E054 je deska E055 vestavěná v kovovém krytu s otvorem pro přivedení konektoru. Pracovní 
režim a přenosovou rychlost lze nakonfigurovat pomocí 8 DIP přepínačů. 

Interface E054 (E055) může plnit tři hlavní funkce: 

1. Kopírování a přepis dat naprogramovaných v ústředně. 

2. Propojení ústředny s PC (například s programem Galaxy Gold nebo Alarm Monitoring). 

3. Emulace převodníku pro připojení sériové tiskárny. 

Obr 27: Deska modulu RS232 typ E054, E055 

Připojení modulu k PC 

Ústředna může být propojena s PC prostřednictvím modulu RS 232. Tím je umožněn dálkový servis (Galaxy 
Gold) nebo monitorování (Alarm Monitoring) ústředny z počítače. 
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Přenosová DIP přepínač 

rychlost 6 7 8 

300 OFF OFF OFF 

600 OFF OFF ON 

1 200 OFF ON OFF 

2 400 OFF ON ON 

4 800 ON OFF OFF 

9 600 ON OFF ON 

19 200 ON ON OFF 

38 400 ON ON ON 

 

Emulace převodníku pro připojení sériové tiskárny 

Modul může pracovat v režimu emulujícím interface pro připojení sériové tiskárny. Umožňuje připojit sériovou 
tiskárnu a nastavit v širokých mezích parametry přenosu. Pro emulaci rozhraní sériové tiskárny je třeba modul 
nastavit následujícím způsobem: 

 Tab  27: Popis konfiguračních přepínačů modulu RS232 

Tab  28: Popis konfiguračních přepínačů modulu RS232 

 

 

 

 

Zapojení propojovacích kabelů RS232 

V následující tabulce je uvedeno zapojení jednotlivých propojovacích kabelů pro přípojení modulu RS232 k 
modemu, PC a sériové tiskárně. 

 

Modul RS232 PC PC Tiskárna Tiskárna Modem 

(DTR povoleno) 

D25 

(samice) 

D25 

(samice) 

D9 

(samice) 

DIN 6 

(samec) 

D25 

(samec) 

D25 

(samec) 

číslo pinu číslo pinu číslo pinu číslo pinu číslo pinu číslo pinu 

02 (TxD) 03 (RxD) 02 (RxD) 03 (RxD) 03 (RxD) 02 (TxD) 

03 (RxD) 02 (TxD) 03 (TxD) nezapojen nezapojen 03 (RxD) 

04 (RTS) 05 (CTS) 08 (CTS) nezapojen nezapojen 20 (DTR) 

05 (CTS) 04 (RTS) 07 (RTS) 02 (DTR) 20 (DTR) nezapojen 

07 (GND) 07 (GND) 05 (GND) 05 (GND) 07 (GND) 07 (GND) 

 Tab  29: Popis konfiguračních přepínačů modulu RS232 

DIP přepínač Funkce Nastavení 

1 Tiskárna/PC interface ON – Tiskárna 

2 Stop bity OFF – 1 

3 Délka slova  OFF – 8 

4 Lichá/Sudá parita na nastavení nezáleží 

5 Parita Zap / Vyp OFF – bez parity 

6 Přenosová rychlost  

7 Přenosová rychlost stejná jako na tiskárně 

8 Přenosová rychlost  
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Modul ISDN  (objednávací kódA211) 
Komunikátor ISDN je nový modul, který se připojuje přímo na sběrnici RS485. Umožňuje přenos na PCO a 
dálkovou obsluhu a servis po linkách ISDN. Modul se instaluje přímo do ústředny stejně jako telefonní 
komunikátor E062-43.  

Modul má následující vlastnosti: 

• plně podporuje všechny funkce jako modul E062-43 

• komunikace analogová, digitální nebo X.25 

• podpora stávajících formátů DTMF, SIA, Contact ID a Microtech + dva nové protokoly X.25 určené pouze 
pro speciální přijímače PCO 

• podpora hardwarového i softwarového obsazení linky 

• komplexní detekce a hlášení poruch na lince 

• obousměrná komunikace s využitím B-kanálu a D-kanálu 

 

Ústředna podporuje všechny verze ISDN modulu (až do V3). ISDN modul má na lince 1 pevně přidělenou 
hardwarovou adresu jako C (u Galaxy G3 se hlásí jako klávesnice 16), zprávy o jeho stavu jsou uvozovány 
hlavičkou KOM 003 (komunikační modul 3).  

V důsledku zavedení IDSN modulu nelze již na linku 1 připojit klávesnici s hardwarovou adresou 4. Lze ale 
připojit klávesnici s hardwarovou adresou C. 

Při konfiguraci si ústředna Galaxy zjišťuje, zda má připojen vylepšený ISDN komunikátor ve verzi V3, která 
podporuje níže uvedenou strukturu menu ústředny Galaxy nebo zda se jedná o starší verzi ISDN komunikátoru 
V1.x s omezenou funkčností, která emuluje telefonní komunikátor Galaxy (v ČR nebyla verze V1.x ISDN modulu 
dodávána). 

Položky související s programováním ISDN modulu jsou doplněny jako třetí podmenu v hlavním menu 
56=KOMUNIKACE (po komunikátoru E062-43 a RS232 modulu E054). Struktura nového menu nejdete 
v programovacím manuálu Galaxy G3. 
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Modul ETHERNET – E080 
 

Síťový modul Galaxy Ethernet je volitelný prvek k ústřednám EZS řady Galaxy. Je určený pro použití s 
ústřednami Galaxy 8, 18, 60, 128, 500, 504, 512, Galaxy G3 a Galaxy Dimension.  Jedná se o vysoce 
inteligentní, kompaktní modul, který kombinuje prvky komunikačního zařízení a zařízení pro vzdálenou údržbu. 
Modul se připojuje k sítím Ethernet (10-Base T) ve kterých komunikuje pomocí TCP/IP protokolu. 

IP protokol definuje adresování, směrování a práci s datovými bloky přenášenými sítí. TCP protokol zajišťuje, 
aby nedocházelo ke ztrátám nebo duplikacím dat a aby všechna  data vyslaná do sítě byla v poplachovém 
přijímači přijata  v pořádku. 

Každý síťový modul Ethernet má přidělenu unikátní Ethernet nebo MAC adresu. Síťový modul Ethernet se 
připojuje k ústředně Galaxy přes komunikační linku RS485 č.1 (AB linka). 

Pokud je využit jako digitální komunikátor, vysílá síťový modul Ethernet poplachové signály, přičemž používá 
komunikační formát SIA nebo Microtech (továrně je nastaven  formát Microtech). 

Jako modul pro dálkovou údržbu a servis může být síťový modul Ethernet využit (ve spolupráci s programovým 
vybavením Galaxy Gold) ke vzdálenému přístupu k ústředně EZS  Galaxy přes síť Ethernet. V tomto režimu je 
možno kopírovat a přepisovat program a provádět on-line údržbu systému. 

Síťový modul Ethernet je kompatibilní s ústřednami vybavenými softwarovou verzí V4.00 a vyšší. Podrobnosti o 
programování modulu jsou popsány v programovacím manuálu ke Galaxy, v menu 56.4=ETHERNET. 

� S ústřednami GALAXY v.4.xx byly postupně uvolněny dvě verze ethernet modulu, verze 1.03 a později 
verze 2.01 B6. Obě verze je možné použít se všemi uvolněnými verzemi Galaxy 4.02, 4.39, 4.50 a 
Galaxy G3.  

� Dostupnost nových funkcí Ethernet modulu v.2.01 a vyšší je podmíněna použitím Galaxy verze 4.50 a 
vyšší. 

Nové funkce modul Ethernet V2.01 pro ústředny Galaxy 

Síťový modul Ethernet V1 byl zmodernizován, aby ve spojení s Galaxy verze 4.50 nabízel následující funkce: 

• Signalizace poplachových událostí protokoly UDP a TCP 

• 128bitové šifrování dat pro signalizaci poplachů a vzdálenou obsluhu 

• Kompletní supervize nad přenosovou trasou 

• Podpora primární a sekundární IP adresy pro přenos zpráv 

• Volba režimu odesílání – přijímač jeden, dva nebo střídavě 

• Podpora možnosti oddělené signalizace aplikace Alarm Monitoring 

• Přidána podpora pro zpětné volání aplikace Galaxy Gold z pěti IP adres 

• Podpora integračního protokolu SIA 
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Připojení k síti Ethernet 

Síťový modul E080 je určen pro připojení do sítě Ethernet, podporující protokol TCP/IP 
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Obr 28: Připojení modulu k síti Ethernet 

Síťový modul Ethernet připojte pomocí vhodného kabelu (10-Base T) k počítačové síti. Na straně síťového 
modulu zasuňte propojovací kabel do zásuvky SKT1 nebo SKT2 (variantně bývá na desce síťového modulu 
osazena jedna z těchto zásuvek). 
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AUDIO  systém 

Popis  

Audio systém umožní vytvořit množství audio kanálů provázaných se zabezpečovacím systémem. V případě 
poplachu je možné pomocí audio kanálů provádět verifikaci poplachové signalizace. Na pult centrální ochrany se 
přenáší spolu s poplachovým signálem i zvuky z narušené oblasti. Může to být zvuk zaznamenaný v době 
narušení i živý audio přenos. Lze nastavit i možnost přenášet hovor od operátora PCO do narušeného objektu. 
Audio modul, připojený do systému Galaxy, umožní vytvoření dvou audio kanálů. Je-li zapotřebí více audio 
kanálů, může být audio systém rozšířen použitím modulů Mux. Každá poplachová grupa může mít přiřazen 
jeden audio kanál. 

Audio modul 

Audio modul je připojen ke komunikační lince č.1 a k telefonní lince. Pro připojení rozšiřujících modulů Mux má 
audio modul digitální vysokorychlostní audio sběrnici, která umožňuje připojení až osmi modulů Mux. Na desce 
audio modulu jsou dva vstupy pro připojení audio terminálů např. TP800. Na každý vstup pro připojení audio 
terminálů lze připojit až tři terminály (např.TP800). 

 

Obr 29: Deska AUDIO modulu 

 

Adresace 

Audio modul má nastavenou pevnou adresu 1 na komunikační lince 1. 
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Montáž 

Jsou dva způsoby montáže: 

• Nad deskou ústředny na speciální montážní desku. 

• Do standardního krytu pro koncentrátor odděleně od ústředny. 

Připojení telefonní linky 

Připojení telefonní linky k audio modulu je třeba udělat podle následujícího schématu: 

 

Obr 30: Připojení AUDIO modulu k telefonní lince 

Připojení audio terminálů 

Ke vstupům audio kanálů lze připojit množství audio terminálů s linkovým výstupem. Mikrofon musí mít 
předzesilovač s linkovým výstupem (3V špička-špička). Podrobnější návody k nastavení citlivosti jsou 
v instalačních manuálech použitých audio terminálů. Mohou být použity následující zařízení: 

• TP800/TP2-800GY : jednotka s mikrofonem a reproduktorem 

• I215TCE-MIC:  PIR detektor s vestavěným mikrofonem 

• DT7450-MIC:  duální detektor s vestavěným mikrofonem 

Připojení terminálu TP800/TP2-800GY 

Audio modul TP800/TP2-800GY 

GND VS – 

+4,5V VS + 

CMD CMD 

SPK RML 

MIC ECOUT 

TMP AP 

 AP 

 

Tab  30: Připojení TP800/TP2-800GY do audio modulu 

Propojit AP a VS – 

pro uzavření sabotážní 

smyčky 
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Připojení terminálu IS215TCE-MIC/DT7450-MIC 

Audio modul IS215TCE-MIC/DT7450-MIC 

GND – 

12V + 

CMD G 

MIC M 

 

Tab  31: Připojení TP800/TP2-800GY do audio modulu 

Mux modul 

Připojení Mux modulu umožní vytvoření dalších čtyř audio kanálů. Mux modul se do systému zapojí tak, že 
sběrnice RS485 audio AUDIO modulu a Mux modulu s propojí. Pro sběrnici RS485 audio platí stejná pravidla 
jako pro komunikační sběrnici RS485 (kroucený stíněný kabel, propojení svorek GND u všech modulů na 
sběrnici). 

Každý vstup pro audio terminály (Audio kanál) může mít připojeny až tři audio terminály jako například TP800. 

 

 

Obr 31: Deska modulu Mux 
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Adresace 

Mux modul musí mít přidělenou jedinečnou adresu před připojením k napájecímu napětí.Adresa se 
nastavuje na otočném přepínači SW1 a rozsah platných hodnot je 0-7. 

Připojení modulu Mux k AUDIO modulu 

Přropojení Mux modulu a AUDIO modulu je zřejmé z následující tabulky: 

 

AUDIO modul 

RS485 audio 

Mux modul 

RS485 audio 

GND GND 

Audio A Audio A 

Audio B Audio B 

 

Tab  32: Připojení modulu Mux k AUDIO modulu 

Programování 

Jednotlivé audio kanály se programují v menu 56.7 = AUDIO. V tomto menu lze programovat závislost 
jednotlivých audio kanálů na poplachových grupách a typu poplchové události. 

Funkce příposlechu 

Audio systém neustále nahrává všechny audio kanály ve smyčce 10sec. Pokud dojde k události, která aktivuje 
audio přenos, záznam z příslušného kanálu je přerušen a uložen. Je tedy k dispozici audio záznam v době 
poplachu a několik sekund před poplachem. Ústředna přenese na pult centrální ochrany (PCO) zprávu o 
poplachové události, vybere odpovídající audio kanál a zůstane na lince i po ukončení přenosu na PCO. To 
umožní operátorovi PCO poslech živého audio přenosu z narušeného objektu. Operátor PCO může volit 
telefonem s volbou DTMF funkce: 

 1 – hovor do narušeného objektu, 

 2 – poslech záznamu z doby vzniku poplachu. 

 3 – poslech „živého“ audia z aktivovaného kanálu, 

 99 – ukončení audio přenosu. 
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SEKCE 5. Ovládací moduly 

Klávesnice MK 7  

Popis klávesnice MK7  

Klávesnice MK7 slouží k ovládání a programování systému Galaxy. Je osazena dvouřádkovým LCD displejem 
s možností automatického řízení jeho podsvětlení ve čtyřech režimech a vestavěným bzučákem. Zelená LED 
dioda indikuje stav síťového napájení, výpadek sítě nebo vybitý akumulátor (jednotlivé události jsou indikovány 
různou střídou blikání). Klávesnice je osazena do elegantního plastového krytu vybaveného odklápěcími dvířky 
s pravostranným nebo levostranným otevíráním, antisabotážním kontaktem a kontaktem proti sejmutí 
z montážního povrchu. Z hlediska ovládání jednotlivých podsystémů je klávesnice programově konfigurovatelná. 
Každá klávesnice má dvě volně programovatelné „horké“ klávesy, které mohou mít přiřazeny po jedné položce 
z menu. Pokud je povolena, k dispozici je i funkce blokového prohlížení stavu podsystémů bez nutnosti zadávat 
kód. Klávesnice umožňuje blokové i sekvenční ovládání podsystémů. 

Ochranný kontakt 

� U klávesnice MK7 je kromě sejmutí krytu signalizováno i odstranění klávesnice z montážního podkladu. Aby byl zadní 
tamper kontakt funkční, je třeba pomocí samostatného šroubu připevnit plastový výlisek pro aktivaci zadního tamper 
kontaktu – podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Instalace klávesnice MK7. 

Podsvícení LCD displeje  

Režim podsvícení displeje u ústředen Galaxy je programovatelný pro každou klávesnici zvlášť. Popis jednotlivých 
režimů podsvícení displeje je uveden v programovacím manuálu (menu 58=KLAVESNICE). 

Vstupy a výstupy klávesnice 

+.................................. 12Vss (připojení k ústředně, klávesnici, nebo posilovacímu zdroji) 

– .................................. 0V (připojení k ústředně, klávesnici, nebo posilovacímu zdroji) 

A .................................. svorka A předchozího modulu na komunikační sběrnici  

B .................................. svorka B předchozího modulu na komunikační sběrnici 

Připojení klávesnice  

Klávesnice může být připojena k systému pouze v režimu technika. Z praxe doporučujeme připojovat nové 
prvky do systému pouze při vypnutém napájení. Linka RS485 (AB) klávesnice musí připojena k lince RS485 (AB) 
ústředny vždy paralelně, tj. jednotlivé moduly se připojují za sebou (totéž platí i o koncentrátorech a dalších 
modulech). Klávesnice vyžaduje napájecí napětí 12Vss (výrobcem udávaný rozsah napětí je 10.5vss až 
16.0Vss), klidový odběr je 60 mA. Napájení může být přivedeno buď ze zdroje ústředny, nebo i ze vzdáleného 
posilovacího zdroje (hlavně v případě velkých systémů, kde je výraznější úbytek napětí na vedení). Ve velkých 
systémech lze s výhodou použít zdroj s vestavěným koncentrátorem Smart PSU. 

Pozor !: Dolní hranici napájecího napětí 10,5Vss je třeba dodržet za všech okolností a to i v případě provozu na 
akumulátor, který je částečně vybitý. V praxi by nemělo napájecí napětí na klávesnicích  i ostatních prvcích 
poklesnout při napájení ze sítě pod zhruba 12,5Vss. Tím je zaručeno, že minimální hodnota napájecího napětí  
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klávesnice  nepoklesne pod 10,5Vss ani při napájení z akumulátoru, jehož jmenovité napětí je nižší než napětí 
zdrojů. 

Adresování klávesnic  

K nastavení hardwarové adresy klávesnice slouží šestnáctipolohový otočný přepínač. Označení poloh přepínače 
je v hexadecimální soustavě. Z výroby je adresovací přepínač nastaven na adresu 0. V následující tabulce jsou 
uvedeny možné hardwarové adresy a jim odpovídající softwarové adresy (pod těmito adresami se klávesnice 
hlásí v ústředně, například v menu 61=DIAGNOSTIKA). 

 

Verze ustř. Linka Dostupné adresy 

Galaxy GD-48 1 0, 1, 2          B, C, D, E, F  

Galaxy GD-96 1 
2 

0, 1, 2          B, C, D, E, F 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6     F  

Galaxy         
GD-264,520 

1 
2, 3, 4 

0, 1, 2          B, C, D, E, F 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6     F 

Tab  33: Dostupné adresy klávesnic v ústřednách Galaxy Dimension 

� Pokud je použit modul ETHERNET (typ E080), nesmí být na lince 1 osazena klávesnice s hardwarovou  
adresou B. 

� Pokud je použit modul ISDN  (typ A211), nesmí být na lince 1 osazena klávesnice s hardwarovou  
adresou C. 

� Pokud je použit modul RS232 (typ E054, E055, nebo UNI1INT), nesmí být na lince 1 osazena 
klávesnice s hardwarovou adresou D. 

� Pokud je použit modul telefonní komunikátor (typ E062-43), nesmí být na lince 1 osazena klávesnice 
s hardwarovou adresou E. 

Instalace klávesnice MK7  

1. Vyjměte klávesnici z obalu. 

2. Aby mohla být klávesnice připevněna na zeď, je nutno nejdříve oddělit zadní část klávesnice 
od přední části. Proto vložte šroubovák do otvoru ve spodní části klávesnice a jemně s ním 
otočte. 
Upozornění: Po oddělení obou polovin klávesnice zajistěte ochranu desky s elektronikou před 
poškozením statickou elektřinou. 

3. Přiložte montážní rámeček klávesnice na zeď a obkreslete na ni montážní otvory pro tři 
šrouby. Displej se zpravidla umisťuje do výše očí. 

4. Pokud je přívodní kabeláž (A, B, +12V, 0V) vedena po povrchu stěny, je možné kabel vést pod 
zadní stěnou klávesnice v kabelovém kanálu. Pod zadní stěnu lze přivést kabel buď shora nebo 
zdola. Je pouze třeba vyříznout ostrým nástrojem kraj rámečku v místě výstupu kabelu 
z kanálu rámečku. U silnějších kabelů odstraňte plášť, aby bylo zajištěno dosednutí 
montážního rámečku klávesnice na zeď. 

5. Ujistěte se, že kabel prochází velkým otvorem v zadní části klávesnice, zadní část klávesnice 
přitiskněte na zeď a pomocí tří šroubů 1) ∅ 3,5 mm s hlavou typu „pan head“ připevněte zadní 
část klávesnice na zeď. 
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6. Je-li požadován zadní tamper kontakt pro monitorování stržení klávesnice z montážního 
podkladu, je nutno přišroubovat rámeček ke zdi ještě jedním šroubem 1) ∅ 3,5 mm s hlavou 
typu „pan head“ v místech zadního tamperu, viz.Obr 32. 

1) Výrobce doporučuje šrouby s hlavou typu „pan head“, která připomíná půlkulatou hlavu, ale 
je plošší - viz. obrázek. Důležité je, aby spodní část hlavy byla plochá, jinak může dojít k 
poškození zadní části krytu klávesnice. 

7. Na čtyřpólovou násuvnou svorkovnici připojte komunikační sběrnici ke svorkám A,B a napájecí 
vodiče. 

8. Ujistěte se, že je napájecí napětí vypnuté a nastavte adresu klávesnice v daném rozsahu 
platných adres na 16-ti polohovém rotačním přepínači na desce plošných spojů. 

9. Svorkovnici zasuňte zpět do příslušných kontaktních špiček na desce plošných spojů 
klávesnice. Klávesnici přiložte horní částí do připevněné zadní části krytu tak, aby dva výstupky 
na horní hraně klávesnice dosedly do vybrání v krytu a potom mírným tlakem v dolní části 
zatlačte klávesnici do zadního krytu. 

� Dvířka klávesnice je možno otevírat doleva nebo doprava. Změnu orientace otevírání je možno provést jen při 
oddělené klávesnici od rámečku. Při pokusu změny orientace otevírání dvířek klávesnice ve zkompletovaném stavu 
hrozí poškození uchycení dvířek. 

Obr 32: Instalace klávesnice MK7 

Přiřazení klávesnice do systému  

Při přiřazování klávesnice do existujícího systému musí být brány v úvahu následující body: 

1. Nová klávesnice, která je přiřazována do systému, musí mít adresu odlišnou od adres všech 
ostatních klávesnic systému. 

2. Klávesnice musí mít nastavenu platnou adresu. Ne všechny nastavitelné adresy klávesnic jsou 
ústřednou akceptovány. Platné adresy klávesnic jsou uvedeny v tabulce Tab  33: Dostupné 
adresy klávesnic v ústřednách Galaxy v sekci Adresování klávesnic. 

3. Nainstalujte a zapojte klávesnici podle pokynů uvedených v sekci Instalace klávesnice MK7. 

Novou klávesnici je možné do systému přiřadit pouze v režimu technika. Při přiřazování nové klávesnice 
postupujte následujícím způsobem: 

1. Vstupte do režimu technika. 

2. Připojte klávesnici na komunikační sběrnici (svorky A a B). 

3. Připojte svorky + a - klávesnice na příslušné svorky napájení. 
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4. Opusťte režim technika (kód technika + esc). Na displeji se zobrazí zpráva 1 PRIDANY MOD  
esc=POKRACUJ. Stiskněte klávesu esc; na displeji bude zobrazena hlavička odpovídající 
systému vypnutému ze střežení. Pokud se uvedená zpráva nezobrazí, klávesnice s ústřednou 
nekomunikuje a nebyla tedy přiřazena do systému. 

5. Klávesnice je nyní přiřazena do systému. 

Odstranění klávesnice ze systému  

Klávesnici (podobně jako i ostatní moduly) je možné ze systému vyjmout pouze v režimu technika. Při 
odstranění klávesnice postupujte následujícím způsobem: 

1. Vstupte do režimu technika. 

2. Odpojte klávesnici ze systému. 

3. Opusťte režim technika (kód technika + esc). Na displeji se zobrazí zpráva 1 chybi moduly  
[<][>] =zobrazit 

4. Stiskněte klávesu A nebo B. Na displeji se zobrazí zpráva KLAVESNICE   xx [*] = odstranit  

5. Stisknutím klávesy * potvrďte záměr vyjmutí klávesnice z konfigurace. 

6. Objeví se výstražné hlášení !!! VAROVANI !!!  ent=odstran mod. 

7. Potrvzením klávesou ent dojde k vymazání modulu z konfigurace. 

Vestavěná diagnostika  

Klávesnice firmy Microtech mají vestavěnou testovací rutinu, která se používá pro zjištění správné funkce vstupů 
a výstupů klávesnice. Testovací rutina se spouští odpojením klávesnice od napájení a následným připojením 
napájení při stisknuté klávese ent. Po zahájení rutiny je možné klávesu ent uvolnit. Každá část testu trvá asi 4 
sekundy. Test se ukončí odpojením klávesnice od napájení. 

Samotestovací rutina klávesnice 

1. Na klávesnici se objeví její typ (MK7) a softwarová verze klávesnice (např. V3.00) 

2. Dále se na displeji se objeví adresa klávesnice. 

3. Na displeji se zobrazí symbol zvonku a je aktivován bzučák klávesnice. 

4. Rozsvítí se zelená LED indikující přítomnost síťového napájení a na displeji se zobrazí symbol 
střídavého napájení (vlnovka).  

5. Na displeji se objeví malá klávesnice a symboly všech kláves. Stisknutí každé klávesy je 
potvrzeno pípnutím bzučáku a podsvícením symbolu klávesy na displeji. 

� Správnou funkci antisabotážního kontaktu je možné ověřit kdykoliv během testu jeho narušením. 
Pokud pracuje správně, rozezní se bzučák klávesnice. 
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Technická specifikace  

Klávesnice je napájena ze zdroje o napětí 12Vss buď z ústředny nebo samostatného napájecího zdroje. Odběry 
jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Parametr MK7 MK7 KeyProx 

Klidový odběr (bez podsvícení) 35 mA 75 mA 

S podsvícením 55 mA 95 mA 

Maximálně 90 mA 130 mA 

 Tab  34: Proudový odběr klávesnice MK7 a KeyProx 

Obsluha systému z klávesnice  

Číselné klávesy 

Číselné klávesy se používají pro zadávání identifikačních kódů (PIN), které umožňují identifikaci uživatele 
ústřednou a přístup uživatele do položek menu. Identifikační kód je čtyřmístné nebo šestimístné číslo. 

Další použití číselných kláves (po vstoupení do menu) je volba a modifikace položek menu. 

Klávesy pro prohlížení 

Tyto klávesy se používají pro zapínání a vypínání ústředny do nebo ze stavu střežení (využití jako tzv. „horké 
klávesy“). Toto platí pro ústřednu v továrním naprogramování. Klávesám A a B je možno přiřadit i jiné funkce z 
menu. Podrobnosti lze nalézt v programovacím manuálu v kapitole popisující programování klávesnic. 

Stisknutí klávesy A nebo B ihned po zadání platného identifikačního kódu spustí jednu ze zapínacích procedur 
pro uvedení systému do střežení. Klávesa A spouští plné, klávesa B částečné zapnutí systému do střežení. 

Pokud uživatel vstoupil do menu, klávesu A je možné rovněž použít pro pohyb mezi jeho jednotlivými položkami 
menu vpřed, klávesu B pak pro pohyb vzad. 

Klávesa enter 

Klávesa ent se používá pro: 

• vstup do položek menu 

• potvrzení zadaných hodnot při programování 

Klávesa escape 

Pomocí klávesy esc může uživatel zrušit provedenou změnu aktuální položky menu a vrátit se na předchozí 
úroveň menu. Několikerým stisknutím této klávesy se uživatel vrátí až ke zobrazení základní hlavičky nebo 
hlavičky režimu technika. 

Stisknutím klávesy esc (v průběhu odchodové doby) je také možné přerušit zapínací proceduru. 

0 

►A B◄ 

ent  

esc 

9 ... 
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Klávesa křížek 

Klávesa # se používá: 

• jako přepínací klávesa, kterou je možné povolit nebo zakázat programované funkce ústředny Galaxy 
(např. nastavení atributu vynechání zóny na povoleno nebo zakázáno) 

• pro zobrazení doplňkových informací k programovaným funkcím 
(např. stisknutí klávesy # v položce 22=HISTORIE EZS přepne displej do režimu zobrazení 
podrobností o právě prohlížené události) 

• pro aktivaci výstupů typu 41=HROZBA 
(zadejte platný uživatelský kód a stiskněte dvakrát klávesu # - následným stisknutím klávesy ent 
je spuštěn tísňový poplach) 

Klávesa hvězdička 

Klávesa ∗∗∗∗ se používá: 

• pro opravování nebo mazání uživatelských kódů v položce menu 42=KODY nebo alfanumerických 
textových popisů 

• pro spuštění tisku historie událostí během jejího prohlížení v menu 22=HISTORIE EZS od právě 
prohlížené události 

• pro zobrazení stavu podsystémů (zastřeženo, odstřeženo, částečně odstřeženo, časově uzamknuto). 
Pokud je parametr 58.6=Zobr. stavu gr. nastaven na hodnotu 1=POVOLENO, současným 
stisknutím kláves * a # (je-li na displeji zobrazena normální hlavička) se vyvolá zobrazení 
aktuálního stavu grup bez nutnosti vstupovat do menu. Stav grupy je indikován jednopísmennými 
zkratkami s následujícím významem: 

Z................................... zapnuto do střežení 

C .................................. částečně zapnuto do střežení 

U .................................. grupa je uzamknutá časovým zámkem 

−−−− ................................... grupa není klávesnici přiřazena 

P................................... grupa je odstřežená a žádná ze zón není narušená (připraveno k zapnutí) 

N .................................. grupa je odstřežená a jedna nebo více zón je narušeno (nepřipravena) 

� Funkce zobrazení stavu grup indikuje stav grup bez ohledu na to, zda je systém zapnutý do střežení (displej je 
prázdný) nebo vypnutý ze střežení (na displeji je zobrazena normální hlavička). V režimu technika není funkce 
zobrazení stavu grup dostupná. 

Opětovným současným stisknutím kláves * a # se displej přepne na zobrazení stavu jednotlivých grup a to do 
formátu, kdy je na displeji stav pouze jedné grupy včetně jejího textového popisu. Pohyb mezi grupami je 
možný současným stisknutím kláves * a A nebo * a B. 

Opětovným současným stisknutím kláves * a # se displej přepne zpět na zobrazení normální hlavičky. 

� . 

# 

* 
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Systémová hlavička 

V době, kdy je systém v klidu (na klávesnici nepracuje žádný z uživatelů) a je vypnutý ze střežení, na displeji je 
zobrazen vždy standardní text, který se nazývá hlavička. 

U ústředny Galaxy Dimension existují dvě hlavičky: 

• hlavička systému vypnutého ze střežení obsahuje typ ústředny Galaxy, softwarovou verzi, čas, den v 
týdnu a datum. 

  

• hlavička režimu technika obsahuje na horním řádku nápis REZIM TECHNIKA a na řádku dolním čas, 
datum a den v týdnu. 

 

Technik může text v horním řádku i dolním řádku displeje změnit. Více v programovacím manuálu sekce 
51=Parametry systému. 

Galaxy 520 V6.01 

13:36 CT  26 KVE  

 REZIM TECHNIKA 

00:17 ST  31 LED 
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Klávesnice KEYPROX 

Popis klávesnice KEYPROX  

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

Kompatibilita 

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

Klávesnice KeyProx je kompatibilní i se všemi verzemi Galaxy G3 a Galaxy Dimension. 

Dvě verze čteček (dva objednávají kódy): 

MK7PROX 

Klávesnice s vestavěnou čtečkou typu EM jež je schopna číst bezdotykové karty s čipem H4102. Jedná se o 
stejné typy karet které dokáží číst čtečky GALAMX,MAX3 a MicroMAX. 

� Jelikož čtečka KEYPROX čte čísla karet v nešifrovaném tvaru narozdíl od čteček Galmax, MAX3 a 
MicroMAX které čísla šifrují není vhodné tyto čtečky sdružovat do jednoho systému.  
Pokud je nutné tyto čtečky připojit do jednoho systému, je nutné číslo jedné karty zadat do systému 
na dvě nezávislé pozice ve dvou různých tvarech.  

� Při návrhu systému s modulem KEYPROX a samostatnými čtečkami EM využijte modul MAXM2000. 
Modul MAXM2000 je možné nastavit do režimu transparentního čtení stejně jako využívá modul 
KEYPROX. Do systému je potom karta zadána pouze na jednu pozici. Podporované EM čtečky najdete 
v samostatném manuálu k modulu MAXM2000.  

MK7PROX HID 

Klávesnice s duální čtečkou karet EM s čipem H4102 a karet HID.  

� Při návrhu systému s modulem KEYPROX a samostatnými čtečkami HID využijte modul MAXM2000. 
Modul MAXM2000 je možné nastavit do režimu transparentního čtení stejně jako využívá modul 
KEYPROX. Podporované HID čtečky najdete v samostatném manuálu k modulu MAXM2000.  

Instalace klávesnice Keyprox 

 

Montáž i zapojení klávesnice je shodná s montáží běžné klávesnice MK7. Pouze je v tomto případě vhodné 
dodržet zásady montáže čteček. Zejména montážní vzdálenost mezi dvěma samostatnými čtečkami.  
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Konfigurace modulu 

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

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

 

Vereze ustř. Linka Dostupné adresy 

Galaxy GD-48 1 0, 1, 2       

Galaxy GD-96 1 
2 

0, 1, 2           
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6      

Galaxy GD-
264,520 

1 
2, 3, 4 

0, 1, 2   
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6      

Tab  35: Dostupné  adresy modulů KeyProx v Galaxy Dimension 

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

Programování klávesnice KEYPROX 

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

Programování karet uživatelů 

Aby uživatel mohl používat vestavěnou čtečku, musí být číslo karty každého uživatele naprogramováno do 
ústředny. Toto číslo se zadává pro každého uživatele v menu 42.1.7=MAX-Cis.kart přímo z klávesnice nebo 
pomocí programu Galaxy Gold. Zadávání může být dále zjednodušeno použitím samoučícího režimu klávesnice 
KeyProx, který je popsán dále. Aby mohl uživatel zapínat a vypínat systém pomocí karty, je rovněž nutné 
uživateli v menu 42.1.8=MAX – Funkce přidělit jednu položku z menu (nejčastěji 12=CASOVANE ZAP nebo 
16=OKAMZITE ZAP). Podrobnosti jsou uvedeny v manuálu správce nebo instalačním a programovacím 
manuálu technika. 

Samoučící režim pro zadávání karet 

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

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



Ovládací moduly                                                                                     Klávesnice MK7 

67 

Postup při zadávání karet 

1. Na klávesnici KeyProx vstupte do menu 42.1=Uzivat. kody  zvolte uživatele, kterému chcete kartu přidělit. po 
zvolení uživatele vstupte do podmenu 42.1.7=MAX-Cis.kart. 

2. Klávesou B vymažte všechny číslice existující karty (do verze 4.39 továrně přednastaveno deset nul). 

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

4. Do 5 sekund od dvojitého pípnutí přiložte kartu. 

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

6. Stiskněte klávesu ENT pro uložení načteného čísla karty. 

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

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

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

Provoz a obsluha 

Klávesnice KeyProx se chová jako dva moduly. Klávesnicová část pracuje jako standardní klávesnice ke Galaxy 
MK7 a lze ji využit pro zapínání, vypínání, programování a další běžnou obsluhu. 

Vestavěná čtečka se chová podobně jako  samostatná čtečka připojená na sběrnici ústředny Galaxy. Přiložením 
karty v pravém dolním rohu klávesnice, kde je umístěna čtecí hlava, se do historie průchodů uloží událost 
„platná karta“. Čtení platné karty může být také využito pomocí softwarových spojů (jako zdroj spoje neslouží 
ale jednotlivé karty, ale platné čtení na dané čtečce bez rozlišení uživatele). 

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

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

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

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

� Funkci DUAL ACCESS tedy PIN+karta pro řízení přístupu do dveří není možné použít se čtečkami 
KeyProx. SW spoj který ovládá RIO výstup - dveřní zámek je aktivní vždy po přiložení platné karty. 
Funkce Dual Access se na SW spoje nevztahuje. Pokud potřebujete přístup do dveří PIN+karta je 
nutné použít čtečky MAX3 nebo MAXM2000. 

Akustická indikace čtení karet 

Událost Akustická indikace 

číslo karty registrováno čtečkou krátké pípnutí 

přečtená karta byla rozpoznána jako platné čtení dlouhé pípnutí 

vyvolána funkce menu přidělená kartě dvě krátká pípnutí po sobě 

Naprogramování pro řízení vstupu do dveří 

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

 

Zóna 1011 naprogramovaná jako 05=SECURITY. 

dveřní kontakt zóna 1011 

odchodové tlačítko uvnitř místnosti – zóna 1012 

ovládání zámku – výstup 1011 

klávesnice KeyProx 
(adresa 0) 
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Zóna 1012 naprogramovaná jako 17=SPOJ. 

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

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

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

Naprogramujte následující spoje: 

Zdroj Cíl Zobrazení spoje na 
displeji kláv. 

Funkce spoje 

MAX10 typ výstupu 
SPOJ-A 

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

MAX10 typ výstupu 
SPOJ-B 

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

výstup 
1012 

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

zóna  
1012 

typ výstupu 
SPOJ-A 

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

zóna 
1012 

typ výstupu 
SPOJ-B 

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

Tab  36: Příklad naprogramování KeyProx pro řízení vstupu do dveří 

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

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

� Pokud by byl požadován záznam o každém narušení zóny monitorující dveře, je možné naprogramovat zákaznickou 
zónu s funkčností SECURITY a se záznamem do historie událostí EZS. 
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Grafická klávesnice CP040 

Popis 

Grafická klávesnice Galaxy TouchCenter CP040 se připojuje na komunikační sběrnici RS485 ústředny Galaxy 
Dimension. Klávesnice TouchCenter přehledným grafickým dotykovým displejem poskytuje uživatelsky příjemné 
rozhraní pro systém Galaxy Dimension. 

Instalace  klávesnice 

1. Sejmeme montážní podložku z klávesnice – tahem směrem dolů. 

2. Nastavíme polohu montážní podložky s ohledem na polohu přívodního kabelu čtyřmi šrouby ji 
upevníme. 

3. Přívodní kabel připojíme podle následující tabulky: 

Ústředna Klávesnice 

A  G  

B Y 

GND  - 

+12V  + 

Tab  37: Připojení grafické klávesnice do systému 

4. Posuvem montážní podložky a dotažením šroubů provedeme korekci pozice klávesnice. 

 

   

                           

Obr 33: Klidový displej grafické klávesnice 

 

Rychlé klávesy 

                   A 

              

                   B 
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Konfigurace klávesnice 

Nastavení adresy 

Po připojení napájecího napětí  a načtení do systému se klávesnice přihlásí pod svou tovární adresou (obvykle 
1). Obvykle to bude vyhovovat. Pokud by došlo ke kolizi s již instalovanou klávesnicí, lze změnit adresu 
klávesnice MK7 a uvolnit pozici pro grafickou klávesnici TouchCenter. Další cestou je nastavit jinou adresu 
grafické klávesnice, což je  možné provést  změnou nastavení klávesnice ( viz odstavec „Pokročilé konfigurační 
menu“ dále v textu). Povolený rozsah adres grafické klávesnice je 0 až 3.  

Načtení klávesnice do systému 

Má-li klávesnice nastavenou platnou adresu, která nekoliduje s ostatními klávesnicemi na komunikační lince, je 
možné ji načíst do do systému. Načtení klávesnice do systému probíhá stejně jako u kteréhokoliv modulu – 
odchodem z režimu technika nebo odpojením a připojením napájení. 

Pokročilé konfigurační menu 

Parametry klávesnice lze konfigurovat kódem technika v menu „TECHNIK“, do kterého je možné se dostat 
následovnou posloupností úkonů:  

Tlačítko „OVLADANI“  -  kód technika + ent – tlačítko „DALŠÍ VOLBY“  -  tlačítko „TECHNIK“. Na displeji 
klávesnice se zobrazí následující funkce: 

• Adresa RS485 

Umožní změnu adresy klávesnice v rozsahu adres 0 až 3. Po změně adresy je klávesnice restartována a je nutno 
ji standardním způsobem načíst do systému (opuštěním menu technika).  

• Nastaveni 

Umožňuje zapínat a vypínat některé funkace klávesnice – „Zprava“ , „Ovladani“, „MK7“, „Stav nouze“. 

• Udalosti pro vyrobce 

Historie změn nastavení klávesnice  (reset, změna adresy, atd.). 

• Menu kontrola vstupu 

Nastavuje potřebnou úroveň kódů pro přístup k jednotlivým funkcím grafické klávesnice. 

• Rychle zapnuti 

Přiřazení funkcí dvěma tlačítkům na pravé straně klidového displeje grafické klávesnice (rychlé klávesy A a B). 

• Zobrazit systém 

Zobrazí tabulku s konfigurací systému – obdoba menu 23=SYSTEM ústředny. 

Zobrazit zony 

Tlačítko „OVLADANI“  -  kód technika + ent – tlačítko „DALŠÍ VOLBY“  -  tlačítko „ZOBRAZIT ZONY“. Menu 
umožňuje zobrazení zón ve skupinách po osmi. Pomocí tlačítek „Dalsi>>“  a  „<<Zpet“ lze listovat ve skupinách 
po osmi. Tlačítka    „Grupy „   a „Vse“ umožňují  filtraci zón podle grup a stavu zón (otevřené, v poruše, 
tampery, vynechané, vybité baterie, vše). 

Historie událostí 

Zobrazuje události v systému po osmi řádcích. Tlačítka „<Starsi“ ,  „Vice udalosti„ a „Novejsi>“ umožňují 
posouvat se k dalším událostem případně zobrazovat další doplňující události. Tlačítka “Všechny grupy“ a 
„Všechny udalosti“  umožňují  filtrovat zobrazené události podle grup a typu událostí. 
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Uživatelé 

Menu umožňuje zobrazení, přidání, smazání a editaci uživatelů. Aktiví uživatelé jsou zobrazeni po 10-ti a lze 
měnit něteré ze základních parametrů ( kód, grupy, úroveň kódu, ..). 

Režim MK 

 Na displeji klávesnice CP040 bude zobrazena plně funkční klávesnice MK (nefungují pouze funkce vyžadující 
současný stisk dvou kláves – např. zobrazení stavu grup). 

Nastavení klávesnice 

Tlačítko „OVLADANI“  -  kód technika + ent – tlačítko „DALŠÍ VOLBY“  -  tlačítko „NASTAVENI KLAVESNICE“. 
Umožňuje nastavit jas a kontrast displeje, hlasitost bzučáku podsvětlení a případné vypnutí po určité době 
nečinnosti. 

• Vyčistit displej 

Tato funkce umožní vyčistit displej klávesnice tím, že vypne dotykové ovládání displeje na určitou dobu – při 
využítí této funkce je zobrazena nápověda podle které je třeba se řídit. 

• Test klávesnice 

Funkce testuje displej a akustiku klávesnice.  

• Softwarová verze 

Je zobrazena softwarová verze klávesnice a nastavená jazyková sada. 

• Podsvětlení 

Doba, po jejímž uplynutí zhasne podsvětlení klávesnice 

• Hlavní nabídka 

Doba, po jejímž uplynutí menu klávesnice přejde do základní nabídky ( pokud na klávesnici nikdo nepracuje). 

Technik 

Tlačítko „OVLADANI“  -  kód technika + ent – tlačítko „DALŠÍ VOLBY“  -  tlačítko „TECHNIK“. Tlačítko 
zpřístupní další funkce grafické klávesnice.  

Adresa RS485 

Menu umoźňuje nastavit adresu klávesnice CP040. Povolený rozsah adres je 0 až 4. Pokud bude adresa 
klávesnice změněna, je nutno načíst ji znovu do systému na jiné klávesnici.  

Nastavení 

Menu umožňuje povolit funkce: 

• Zprava   - pokud je v systému mikrofon, lze nahrát a přehrát akustickou zprávu. 

• Ovladani          - zapíná a vypíná tlačítko umožňující ovládání výstupů. 

• MK7  -  povoluje / zakazuje zobrazení klávesnice MK7 na displeji CP040. 

• Stav nouze -  bude-li povolena tato funkce, zobrazí se v pravém dolním rohu displeje  ikona                                             

                                      Po stisknutí této ikony a zadání uživatelského kódu  budou zobrazena na                                                                                                           

                                      displeji tlačítka: „TISEN“ , „POZAR“ a „LEKAR“. Stisknutím a přidržením                                                                                                                               

                                      příslušného tlačítka po dobu 2 sec bude generována příslušná nouzová zpráva. Tato                                                                                                                            

     zpráva bude předána na pult centrální ochrany („TISEN“ bude tichá). 
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Menu kontrola vstupu 

Menu umožňuje přiřadit jednotlivým funkcím dosažitelným z klávesnice minimální úrovně kódů, které umožňují 
vstup do těchto funkcí. Jsou zobrazeny celkem čtyři obrazovky se seznamem funkcí a minimální úrovní kódu. 
Nastavené minimální úrovně kódů platí pouze pro jednu konkrétní klávesnici a mohou být odlišné od 
minimálních úrovní kódů nastavených v systému pro klávesnice MK7. Příklad: Pro časované zapnutí/vypnutí  
systému pomocí klávesnice MK 7 je zapotřebí kód s úrovní 2.2 a vyšší . Na klávesnici CP040 lze nastavit 
minimální úroveň kódu např. 2.4 a uživatel, který zapíná systém na klávesnici MK7 nemusí mít práva na 
zapínání na klávesnici CP040. pokud je u dané funkce nastavena úroveň “Kdokoliv“ , lze tuto funkci aktivovat 
bez zadání kódu. 

Rychlé zapnutí 

Menu umožňuje přiřadit vybranou funkci rychlým klávesám „A“ a „B“ (obr.34). Lze přiřadit vybranou fukci nebo 
vybrat volbu „Nepoužito“, která vymaže tlačítko z displeje klávesnice. 

Reset klávesnice 

Funkce spustí proces resetu klávesnice – lze řešit některé nestandardní chování klávesnice. Pokud vložíme do 
slotu pro SD kartu kartu se soubory pro upgrade firmwaru nebo pro změnu grafického pozadí, spustí se resetem 
klávesnice proces změny firmwaru nebo grafického pozadí. Během tohoto procesu se na displeji klávesnice 
zobrazují pokyny pro technika provádějícího upgrade. Pro úspěšný průběh této operace postačí řídit se těmito 
pokyny. 

Zobrazit systém 

Menu zobrazuje formou tabulky základní atributy systému. Odpovídá menu „23=SYSTÉM“ na klávesnici MK7. 
Menu je dosažitelné i kódem správce. 

Detailní popis uživatelských funkcí grafické klávesnice 

Podrobněji jsou uživatelské funkce grafické klávesnice popsány v příručce pro uživatele systému Dimension. 
Programování ústředny je možné prostřednictvím virtuální klávesnice MK7, pokud je její zobrazení povoleno. 
Návrat ke klidovému zobrazení displeje je možný stiskem tlačítka „Domů“, které je zobrazeno v levém horním 
rohu displeje. 

Technické parametry 

Mechanické parametry: Šířka     182mm 

    Výška     128mm 

    Hloubka    34mm  

    Váha:     asi 500g 

Elektrické parametry:  Napájecí napětí:   10,5 až 14V DC 

    Proudová spotřeba:   105-180mA  

(záleží na stavu podsvětlení a bzučáku) 

     

� Doporučení: 

Při návrhu kabeláže a napájení systému je zapotřebí počítat s odběrem grafické klávesnice, který není 
nezanedbatelný a v závislosti na provozním režimu může značně kolísat. Je vhodné umístit Grafickou klávesnici 
poblíž ústředny nebo externího napájecího zdroje, případně posílit napájecí vedení klávesnice. 
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SEKCE 6. Moduly kontroly vstupu 

Čtečka bezkontaktních karet MAX³ 
Čtečku je možné použít k ovládání systému EZS. MAX3 může být nakonfigurována do dvou odlišných režimů.  

ON-line režim 

MAX3 dokáže spolupracovat s ústřednami Galaxy 8 – 512, GalaxyG3 i 
Galaxy Dimension plnohodnotně jako běžný modul. Tzn. připojuje se přímo 
na sběrnici RS-485. V této konfiguraci je možné čtečku využít současně pro 
řízení přístupu i pro ovládání systému EZS.  

 

Zapojení čtečky 

Ke čtečkám MAX3 je možné objednat propojovací krabici MAX3 BOX (objednávací kód GALMAX03BOX). Tato 
krabice slouží ke snadnému připojení čtečky na sběrnici RS485 a připojení periferií (zámek, dv. kontakt. atd.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatná čtečka 

V této konfiguraci je možné čtečky MAX3 použít k řízení přístupu do jedněch dveří NEBO k ovládání systému EZS 
připojením výstupního relé k dveřnímu zámku nebo k zóně typu keyswitch. Jestliže použijete samostatný režim 
je nutné naprogramovat přímo do čtečky. Paměť čtečky MAX3 dokáže uchovat 1000 uživatelských karet včetně 
trojice programovacích Master karet. Karty naprogramované do čtečky zůstávají trvale v paměti i po výpadku 
napájení až do jejich přepsání jinou kartou či smazání. Pro konfiguraci čtečky do samostatného režimu použijte 
samostatný manuál dodávaný jako součást balení čtečky.  

JP2 a JP3  volba typu čtečky  
JP1  ON / OFF napájení čtečky 

 
 
Přepěťová ochrana je součástí balení čtečky 

ZONE 
ZONE 
NC 
NO 
COM 
GND 
GND 
HORN 
DOOR 
EGR 
+12V 
GND 
A in 
B in 
A out 
B out 

16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Pokračování RS485 
na další modul 
 

Odch. tlačítko 
Přích. tlačítko 
Výstup siréna 

Výstupy RELÉ 

Smyčka tamper 

26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 

RELE  fialový 
HORN šedo-růžový 
DOOR šedý 
EGR zelený 
+12V červený  
GND černý a hnědý 
A in bílý 
B in žlutý 
A out růžový 
B out modrý 

JP2 
 JP1 

 

JP3 
 

Připojení ke 
GALAXY 

Přívod RS485 
 

TAMPER smyčka TAMPER napájení 

26 

22 

Připojení 
čtečky MAX3 
 

Obr 34: Zapojení čtečky 
MAX3 
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� Čtečky MAX3 jsou v továrním nastavení dodávány v režimu „samostatná čtečka“. Změnu režimu provedete přímo při 
programování ústředny Galaxy, viz níže. 

Sběrnice RS-485 

Přívodní linku z předchozího modulu či z ústředny připojte na svorky 3 a 4 (A in, B in). Pokud připojujete 
na linku další modul pokračujte sběrnicí ze svorek 1 a 2 (Aout, Bout).  

Volba typu čtečky 

V ČR se prodává pouze varianta MX03 NO (typ čtečky je vyznačen na štítku 
který naleznete po sejmutí vnějšího krytu čtečky). Pro variantu MX03 NO 
použijte vždy následující zapojení jumperů. Pokud se setkáte s variantou 
MX03 NC kontaktujte dodavatele. 

Dveřní kontakt DOOR 

Slouží jako poplachový kontakt ovládaných dveří. 
Poplach je vyhlášen, pokud dojde k otevření dveří bez 
aktivace dveřního zámku (kartou MAX nebo 
odchodovým tlačítkem). 

� Při přihlašování čtečky MAX3 do systému je nutné svorku DOOR propojit na GND. 

Odchodové tlačítko EGR 

Slouží k aktivaci dveřního zámku. Umožňuje tedy 
otevření dveří bez použití karty. Odchodové tlačítko je 
typu NO. 

Výstup HORN 

Je osazen tranzistorovým stupněm 
s otevřeným kolektorem. Pokud bude 
třeba zapojit tento výstup použijte 
následující zapojení. 

Napájení čtečky a modulu 

Napájení přiveďte na svorky 5 a 6. Propojkou J1 je možné dočasně odpojit napájení čtečky (bude 
vysvětleno dále)  

Přepěťová ochrana 

Dodávanou přepěťovou ochranu je nutné připojit na svorky 22 a 26 rozvodné krabice. (je zobrazeno na 
předchozí straně). 

Smyčka tamper 

Rozvodná  krabice MAX3 BOX je opatřena temper spínačem, který je možné zapojit dvěma způsoby: 

5. přivést volnou TAMPER smyčku z libovolného koncentrátoru na svorky 15, 16. Samotný temper 
spínač krabice ponechte zapojený do svorek 29, 30 (TMP1 a TMP2) 

6. pro tamper spínač využít svorky 27, 28 (TMPU1 a TMPU2). V tomto případě dojde po otevření 
krytu k odpojení napájení čtečky a vyvolání sabotážního poplachu na ústředně. Pokud je 
zvolena tato varianta je nutné mít v provozu rozpojený jumper J1!!! 

JP1 
JP2 

JP3 

DOOR 

EGR 

HORN 

RELE +12V 
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Přihlašování čtečky do konfigurace GALAXY – ONLINE režim 

1. Připojte čtečku na AB sběrnici ústředny Galaxy. Přitom je třeba dodržet veškeré pokyny pro zapojení 
prvků na sběrnici (zapojení prvků za sebou bez rozbočování sběrnice, zakončovací rezistor 680Ω, 
atd.). Připojte čtečku na stejnosměrné napájecí napětí 12V. 

2. Přesvědčte se, že je v ústředně povoleno použití čteček MAX (položka menu 69.1=Rezim musí být 
naprogramována na 1=POVOLENO). 

3. Do konfigurace ústředny Galaxy není možné  přihlašovat více nenakonfigurovaných čteček 
současně. Pro rozlišení nenakonfugurovaných čteček při přihlašování použijte propojku J1. U čtečky 
kterou chcete přihlásit do konfigurace ponechte propojku J1 sepnutou, ostatní čtečky dočasně 
vypněte rozpojením propojky J1.  

4. Nalistujte menu 69.2.2=MAX – Adresa a stiskněte klávesu ent. Ústředna začne prohledávat 
sběrnice RS485 a hledá čtečku s nejvyšší adresou (která odpovídá nově připojené čtečce). U 
ústředen Galaxy s více komunikačními linkami se před zahájením prohledávání linek objeví výzva 
k zadání čísla sběrnice (1 až 2 nebo 1 až 4). Zadejte číslo AB sběrnice a potvrďte klávesou ent. 

Pouze pro nové (dříve nenakonfigurované) čtečky 

Po nalezení nově přidané čtečky se na displeji objeví výzva k zadání pracovního režimu, do kterého 
má být čtečka nastavena. Vyberte 0=On-line a stiskněte klávesu ent. 

Pokud měníte naprogramování čtečky, která již je v režimu on-line, systém vybere tento režim automaticky. 

Nyní je možné čtečku MAX přeadresovat. Na klávesnici se zobrazí stávající adresa čtečky a rozsah 
platných adres. Zadejte novou adresu a stiskněte klávesu ent. Ústředna provede automatické 
přeprogramování adresy. Na klávesnici jsou přitom zobrazeny stará a nová adresa čtečky a údaje o 
průběhu programování.  

 Všechny nové čtečky jsou továrně nastaveny na adresu 7. Při adresování se doporučuje čtečku naprogramovat 
na nejnižší dostupnou adresu na lince. 

Po ukončení programování pípne bzučák čtečky, zhasnou její LED diody a na klávesnici se objeví 
menu 2=MAX – Adresa. 

5. Nově přihlášené čtečky se v konfiguraci objeví až po vystoupení z režimu technika. 

� Podrobnější programování parametrů čteček najdete v programovacím manuálu Galaxy G3. 

Konfigurování čtečky pro samostatný provoz  

1. Přesvědčte se, že je čtečka připojená na sběrnici RS485 ústředny Galaxy a že má ústředna 
povolena připojení čteček (viz. menu 69. 1= Rezim). 

2. Nastavte na displeji menu 69.2.1=MAX - Adresa a stiskněte klávesu ent. Ústředna začne 
prohledávat sběrnice RS485 a hledá čtečku s nejvyšší adresou (která odpovídá nově 
připojené čtečce). U ústředen s několika komunikačními linkami se před zahájením 
prohledávání linek objeví výzva k zadání čísla sběrnice (1 až 2 nebo 1 až 4). Zadejte číslo AB 
sběrnice a potvrďte klávesou ent. Po nalezení čtečky se na displeji objeví výzva k zadání 
pracovního režimu, do kterého má být čtečka nastavena. Vyberte 1=Samostatna a 
stiskněte klávesu ent. Čtečka bude přeadresována na novou adresu 32. 
Po ukončení adresování a programování pípne bzučák na čtečce, LED2 na čtečce se rozsvítí a 
displej klávesnice se vrátí do menu 63.2.2=MAX -Adresa. 
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3. Pouze pro čtečky MAX sw. verze 1.23 a 1.32: Odpojte čtečku od linky AB. Přitom pozor, 
aby ostatní moduly jako koncentrátory a klávesnice zůstaly zapojeny stále za sebou. Pokud 
byla čtečka poslední na lince, odstraňte zakončovací rezistor a zapojte ho do posledního 
prvku na dané AB sběrnici. 

� Ústředna Galaxy nemůže pracovat, pokud má na lince AB připojenu čtečku osazenou 
softwarovou verzí 1.23 nebo 1.32 naprogramovanou v režimu 1=Samostatná. U vyšších verzí 
je možné mít čtečku připojenu. 

4. Nyní je čtečka MAX v tzv. „sleep“ režimu (LED 2 až 5 svítí) a je možné ji pomocí karet 
programovat. Programování samostatných čteček je uvedeno ve zvláštním manuálu 
dodávaném se čtečkou. 

 

V ČR nejsou samostatné čtečky MAX zpravidla využívány. 
Pokud si nejste opravdu jistí, že čtečku chcete 

naprogramovat do samostatného režimu, tuto funkci 
neprovádějte !!! 

Odstranění čtečky MAX ze systému  

Samostatná čtečka  

Samostatná čtečka není připojena na AB sběrnici takže ji lze po odpojení od napájení jednoduše demontovat. 
Není třeba vstupovat do režimu technika. 

Čtečka v režimu on-line 

1. Vstupte do režimu technika. 

2. Odpojte čtečku (od napájení i sběrnice AB). 

3. Vystupte z režimu technika. Na displeji se objeví 1 chybi moduly   [<][>] =zobrazit. 

4. Stiskněte klávesu A nebo B. Objeví se hlášení MAX xx   [*] = odstranit. 

5. Klávesou * potvrďte odstranění nabízené čtečky z konfigurace. Na klávesnici se objeví nápis 
odpovídající základnímu displeji, který je zobrazen v době, kdy je ústředna mimo střežení. 
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Interface pro připojení čteček jiných výrobců MAXM 2000  
Modul  MAXM 2000 umožňuje využívat karty různých formátů pro otevírání dveří i ovládání systému Galaxy. 
Rovněž je možné zajistit kompatibilitu na bázi jedné karty s ostatními systémy jako je například evidence 
docházky apod. 

Modul MAXM 2000 je řešen jako jednodeskový komponent velikosti koncentrátoru ústředen Galaxy. Použití 
ocelového krytu koncentrátoru zajišťuje dobrou mechanickou ochranu při případném napadení a poskytuje 
dostatek místa pro kabeláž dveřního obvodu, přívody od čteček a kabeláž sběrnice Galaxy. 

Modul snímá stav dveřního kontaktu, odchodového tlačítka a některé z bezdotykových čteček a posílá je na 
sběrnici Galaxy ve stejném formátu jako původní čtečka MAX / MicroMAX firmy Ademco-Microtech. Ústředna 
vyhodnocuje údaje předané modulem a provádí operace podle naprogramovaných parametrů. 

Vlastnosti MAXM 2000 v.1.52 

• Výběr široké škály typů čteček s různým dosahem a krytím pro všechny druhy aplikací 

• Implementován formát Wiegand 26-bit, 27-bit, 32-bit, 34-bit, 40-bit, ABA 

• Podporované formáty karet + nabízené čtečky (výrobce) 

• Motorola Indala: ASR 603, ASR 605, ASR 122, ARK 501, ASR 610 (všechny Motorola Indala) 

• HID: PROXPOINT PLUS, MINIPROX (všechny HID), OmniProx OP10,OP30,OP40 

• MIFARE: iClass R10, MIFARE 13.56Mhz (Motorola Indala) 32b,  MIFARE čtečka 34b (Integrated 
Engineering) 

• EM:  A7, A7PIN 

• jiné formáty + jiné čtečky: � 

• Příklady kompatibilních čteček a kombinací je uveden v sekci Kompatibility čteček KeyProx, MAX3, 
MAXM2000 na straně 102. 

• Dvojitá symetrická struktura (náhrada dvou modulů MAX) 

• Práce ve dvou režimech – jednoduchý MAX nebo dvojitý MAX (s adresami jdoucími po sobě) 

• Adresování rotačním adresovacím přepínačem: jednoduchý MAX (adr. 0-7), dvojitý MAX (adr. 8-E) 

• Dva režimy interpretace čísla karty: FC+ID číslo nebo transparentní čtení  

• Odpadá nutnost adresace a konfigurace přes menu Galaxy 69=KONTROLA VST. (vyjma parametrů čtečky) 

• Modul je zabudován v běžném krytu pro koncentrátor – jednotný design prvků 

• Tamper na desce modulu s možností přemostění propojkou nebo připojení externího tamperu 

• Plná kompatibilita ve všech menu s původními čtečkami  MAX + funkce navíc 

• Možnost  vyvolání menu pro ovládání systému kartou, přívěškem, čipem 

• Možnost použití kombinace pin + karta (pouze se čtečkou ARK501) 

• Diagnostická LED dioda pro kontrolu stavu sběrnice a komunikace 

• Self test režim pro kontrolu všech rozhraní 

• Diagnostika a upgrade přes ISP konektor přímo u zákazníka 

• Výstupní relé pro dveřní zámek se dvěma přepínacími kontakty, zatížitelnost 2A pro každou čtečku zvlášť. 

• Kompatibilní s ústřednami Galaxy Classic vybavenými sw. verzí 1.25 a vyšší, G3 a  Dimension 

• Ochrany vstupů a výstupů proti elektrostatickému výboji, přetížení a přepólování 

• Napájení pro čtečku lze odebírat z modulu – pouze +12Vss /max. 200mA (napájení jištěno elektronickou 
pojistkou) 
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Vstupy a výstupy, rozložení hlavních prvků na desce MAXM 2000 

Na desce modulu MAXM2000 jsou tři svorkovnice. Dvě svorkovnice označené 1 a 2 jsou vstupně – výstupní 
rozhraní pro připojení čteček a dveřních obvodů. Svorkovnice jsou symetrické a zapojení svorek se shoduje 
s původním modulem MAXM. Třetí svorkovnice je plnohodnotná sběrnice Galaxy (A, B, +12V, GND a svorka S 
(volná).  

Následuje popis jednotlivých rozhraní: 
• Rozhraní pro připojení čteček a dveřních obvodů 1 a 2 (rozdělené na tři sekce): 

připojení výstupního relé (2x relé NO/NC) 

 připojení monitorovacích a ovládacích vstupů 

CNT: dveřní kontakt typu NC 

EGR: odchodové tlačítko typu NO 

BU: tlačítko pro vyvolání menu typu NO 

připojení čtecí hlavy 

• Rozhraní pro připojení sběrnice RS485 pro Galaxy 
Pro připojení MAXM2000 na komunikační sběrnici Galaxy. 

• Indikační LED diody 
Slouží k diagnostice stavu sběrnice a střída blikání je 
shodná s ostatními prvky systému Galaxy. 

• Propojka JP 1 
K přemostění tamper kontaktu při montáži a servisu 
nebo k připojení externího mikrospínače. 

• Propojka JP 2 

Slouží pro volbu typu čtení transparentní číslo nebo 
formát FC (facility code) +ID (číslo karty). 

  Transparentní čtení 

  čtení FC + ID 

• ISP konektor 

Slouží pro:  

1. Upgrade firmware a diagnostiku pomocí PC. 

2. Vyřazení funkce 5x neplatná karta 

 

 

Funkce „5x Neplatná karta“  POVOLENA (tovární nastavení) 

 

Funkce „5x Neplatná karta“ VYŘAZENA  

 

• Adresový přepínač 

nastavuje adresu modulu (adresa 0 – 7) jednoduchý MAX, adresa 8 – E dvojitý MAX s adresou ADR a ADR+1 

� 

� 

� 
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Připojení modulu MAXM 2000 do systému 

Doporučené připojení modulu je znázorněno na obrázku. Zapojení dveřního zámku se může lišit podle použitého 
typu 

 

Obr 35: Deska modulu MAXM 2000 

Napájení modulu MAXM 2000 a dveřních zámků 

Z hlediska požadavků na napájení je interface MAXM2000 koncipován stejně jako ostatní systémové moduly a 
lze ho napájet ze systémových zdrojů. Jiná situace je ale u dveřních zámků, jejichž nesprávné zapojení může 
přinést řadu problémů. Řiďte se, prosím, následujícími pravidly: 

1. Dveřní zámky by měly být napájeny ze SAMOSTATNÉHO zdroje. 

2. Protože se chovají jako indukční zátěže při jejichž spínání vznikají napěťové špičky, je třeba paralelně 
k zámku připojit prvek pro omezení těchto špiček. Často tyto prvky dodává přímo výrobce zámku. Pokud u 
Vámi použitého zámku nejsou a výrobce se nezmiňuje o vhodném typu, lze použít tlumicí člen S-4 nebo 
aspoň běžnou usměrňovací závěrně pólovanou diodu – například 1N4007 (max. proud 1A). 

3. V žádném případě se nedoporučuje vést napájení pro zámek přímo ze svorek na desce 
MAXM2000 ! Při spínání dochází ke skokovým změnám napájecího napětí (mění se úbytek na trase 

Zdroj pro napájení 
dveřních zámků 
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DALLAS čipů musí být 
vstup W1 připojen na GND 
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bílá 
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v důsledku změn protékajícího proudu). Navíc napěťové špičky vzniklé spínáním zámku mohou nepříznivě 
ovlivnit činnost MAXM2000 (v extrémních případech může dojít k resetu watchdogu). 

4. Pokud není možné napájet zámky ze samostatného zdroje, je třeba vždy „laborovat“. Na základě dobrých 
znalostí elektrotechniky se většinou řešení najít dá, ale není možné ho standardně předepsat protože závisí 
na konkrétní konfiguraci, použitých zámcích apod. Vždy je třeba ale nejdříve bezpodmínečně udělat 
„základní“ opatření jako je použití ochranných diod a teprve potom hledat nestandardní řešení. 

Připojení modulu MAXM2000 na sběrnici Galaxy 

Modul se připojuje na sběrnici systému Galaxy stejným způsobem jako ostatní komponenty. Na modulu jsou pro 
tyto účely k dispozici svorky A, B pro připojení datové kabeláže a svorky + a – pro připojení napájení.  

Připojení čteček k MAXM 2000 

Připojení čteček je znázorněno na obrázku č.1. Lze připojit libovolnou čtečku s rozhraním WIEGAND 26, 27 a 32, 
34, 40 bitů (autodetekce výstupního formátu čtečky). Při připojování Dallas čtecího pole musí být vstup W1 
spojen s GND. Toto spojení zajistí korektní detekci Dallas protokolu, který je odlišný od protokolu Wiegand. 

Pozor ! Čtečky připojujte pouze při odpojeném napájení od modulu MAXM 2000. Jinak může dojít k neurčitému 
stavu na vstupech pro čtení dat ve formátu Wiegand a čtečka nečte přiložené karty (po krátkodobém odpojení 
napájení od modulu MAXM 2000 se tento stav odstraní). 

Programování LED diody čtecích hlav Motorola-Indala 

Přestože v naprosté většině případů není třeba čtecí hlavy Motorola-Indala nijak programovat, může se stát, 
že bude zapotřebí přeprogramovat funkci indikační LED na čtečce. Programování se provádí pomocí speciální 
karty s označením ASP-LED CONTROL CARD (1 LINE OR 2 LINE). Kartu lze objednat u firmy OLYMPO 
controls. 

Pro zjištění, zda je čtečka správně naprogramována či nikoliv stačí provést následující jednoduchý test: 

1. Připojte čtečku přesně dle návodu k interface MAXM. 

2. Připojte systém na napájení -  na čtečce se rozsvítí LED dioda. 

3. Jestližě barva LED diody je červená, čtečka je naprogramovaná pro spolupráci s MAXM 2000 a bude 
korektně fungovat přesně podle návodu. 

4. Je-li barva LED diody zelená, čtečka je nenaprogramovaná a je v režimu jednodrátového ovládání 
LED diody. Čtečku je nutné přeprogramovat pomocí výše uvedené karty. 

5. Přiložte kartu ke čtečce, barva LED se změní ze zelené na červenou. Tím je programování ukončeno. 

Zapojení ovládacích a monitorovacích vstupů 

Tlačítko vyvolání menu i odchodové tlačítko musí být typu NO. Kontakt pro monitorování dveří musí být typu 
NC. Na základě praktických zkušeností se nedoporučuje vedení přívodů k výše uvedeným prvkům ve stejném 
kabelu jako ovládací napětí pro dveřní zámek. Při spínání zámků s vyšším odběrem může dojít k pronikání rušení 
do MAXM2000 v důsledku indukce špiček. 

Zvýšení odolnosti proti rušení a snížení vyzařování 

Pro zvýšení odolnosti proti vyzařování do vnějšího prostředí a do silně zarušených prostor je třeba osadit na 
všechny datové a napájecí kabely vedené od jednotky MAXM feritové trubičky které je možné dokoupit. 
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Objednávací kód je RRH160-090-280. Použijte je na sběrnici RS485 (oba kabely do jednoho feritu), napájení 
12Vss a přívodní kabely ke čtecím hlavám. 

Adresování modulu MAXM 2000 

Modul je osazen rotačním adresovým přepínačem s rozsahem 0 – F. Nastavení adres je popsáno v tabulce 1. 
V režimu jednoduchý MAX je vždy aktivní svorkovnice č. 1. V režimu dvojitý MAX  je první adresa vždy přiřazena 
svorkovnici č. 1 a druhá adresa svorkovnici  č. 2. 

 

Režim jednoduchý MAX Režim dvojitý MAX 

Adresa na přepínači Adresa modulu Adresa na přepínači Adresa modulu 

0 0 8 0+1 

1 1 9 1+2 

2 2 A 2+3 

3 3 B 3+4 

4 4 C 4+5 

5 5 D 5+6 

6 6 E 6+7 

7 7 F NEPOUŽÍVAT 

Tab 38: Adresování modulu MAXM 2000 

Přihlášení MAXM2000 do systému  

Po připojení MAXM2000 a nastavení adresy je možné provést přidání modulu do konfigurace systému. Přihlášení 
se liší od programování běžných čteček MAXM / Micro MAX !!! 

MAX / MicroMAX 

Adresa se čtečkám přiděluje naprogramováním z Galaxy  v menu 69.2.2=MAX – Adresa. 

MAXM2000 stačí pouze připojit modul na sběrnici a provést restart 
(vystoupit z režimu technika). Modul se automaticky přihlásí do 
konfigurace (podobně jako například RIO nebo klávesnice).  

Použití čteček MAX musí být před tím samozřejmě povoleno – menu 
69.1= Rezim.  

Menu 69.2.1=MAX – Adresa vůbec NEPOUŽÍVEJTE!!! 

Po přihlášení modulu je možné naprogramovat parametry individuálně pro každou čtečku v menu  
69.2.2=MAX – Parametry. 
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Programování parametrů čteček 

Programování parametrů čteček připojených pomocí modulu MAXM 2000 probíhá naprosto shodně jako u 
původních čteček MAX nebo MicroMAX firmy Microtech. Podrobnosti naleznete v manuálu technika ke Galaxy. 
Všechny parametry se programují v menu 69.2.2=MAX-Parametry. 

Speciální funkce MAXM 2000 

V zásadě se modul MAXM 2000 programuje a chová jako běžná čtečka MAX. Oproti ní však nabízí řadu dalších 
funkcí navíc: 

1. OCHRANA PROTI OPAKOVANÉMU POUŽITÍ NEPLATNÉ KARTY 

Aby se zabránilo pokusům o přiložení různých karet v režimu „pouze karta“ nebo pokusům o uhádnutí PINu 
v režimu PIN + karta, je v modulu MAXM 2000 je zabudována softwarová rutina, která kontroluje platnost 
použitých karet nebo kombinací PIN + karta.  Pokud se na jedné čtečce objeví za sebou 5x neplatná karta 
nebo kombinace PIN + karta, dojde k vyhlášení poplachu. Počítadlo neplatných pokusů se nuluje při 
protažení platné karty na stejné čtečce, po vyvolání poplachu nebo po uplynutí jedné hodiny. Funkci je 
možné vypnout osazením propojky na konektoru ISP rozhraní. 

Protože čtečky MAX nemají tuto kontrolu vestavěnou, neexistuje v Galaxy hlášení posílané čtečkou MAX, 
které by indikovalo opakované použití neplatné karty nebo kombinace PIN + karta. Pro signalizaci 
uvedeného stavu je použita událost POPL. MAX. Ta je za normálních okolností vygenerována při násilném 
otevření dveří, kdy je otevřen dveřní kontakt bez použití karty nebo odchodového tlačítka. Pro rozlišení obou 
událostí je v případě poplachu vyvolaného opakovaným použití neplatné karty nebo kombinace PIN + karta 
hlášení zobrazeno na displeji klávesnic a uloženo do historie událostí 3x. 

Vyřazení funkce „5x Neplatná karta“ 

Pokud si přejete funkci vyřadit je nutné osadit propojku na konektor ISP podle obrázku. 
V továrním nastavení není propojka osazena. 

 

Funkce poplach při 5x neplatné kartě vyřazena 

2. VOLBA ZPŮSOBU INTERPRETACE ČÍSLA KARTY – TRANSPARENTNÍ / FC + ID 

Použití jiné karty než výrobcem dodávané pro čtečky MAX musí navazovat na datovou strukturu čísla karty 
v Galaxy. Karty používané se čtečkami MAX jsou jednoznačně identifikovány pomocí desetimístného čísla, 
jehož první číslice je vždy nula. 

Interface MAXM 2000 umožňuje použít jiné čtečky a tedy i jiné karty s různými formáty čísel. Aby bylo 
možné takovéto karty naprogramovat do Galaxy, je třeba číslo každé karty vždy „převést“ na devítimístné 
číslo uvozené nulou. Toto platí jak pro případ, kdy je jako číslo použito číslo karty jiného formátu (například 
Wiegand), tak i pro případ použití kombinace pin + karta. 

Upozornění ! Čtení formátů s delšími čísly karet může přinášet i určitá omezení v použitých číselných 
řadách karet. Podrobnosti jsou uvedeny dále v tomto manuálu u jednotlivých typů čteček. 

V principu se při čtení karty na výstupu čtečky objevuje vždy jedno číslo karty v binárním formátu. Toto 
číslo bývá různě dlouhé – MAXM 2000 umožňuje číst karty s číslem 26bitů až 40 bitů. Do Galaxy se ale číslo 
zadává ve tvaru dekadickém. Převod z binárního čísla přečteného z karty do dekadické formy se provádí 
softwarovou rutinou uvnitř MAXM2000. Podle způsobu převodu existují dva základní režimy: 

1. FC+ID: binární číslo přečtené z karty se v MAXM2000 rozdělí na dvě části o předem definované 
délce. Obě části se převedou do dekadického tvaru. Jedna z nich se nazývá tzv. kód instalace 
(facility code, zkráceně FC). Druhá část se označuje jako identifikační číslo karty (ID). Z výstupu 
MAXM200 je potom odesláno do Galaxy jedno dekadické číslo vzniklé složením čísel FC a ID. 
Zpravidla bývá FC uvedeno na dodacím listě karet a ID je vytištěno přímo na kartě. Tento způsob 
se využívá např. u karet Motorola Indala. 
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2. TRANSPARENTNÍ ČTENÍ: binární číslo přečtené z karty se v MAXM2000 převede na číslo 
dekadické a vyšle se do Galaxy. Číslo karty se nijak nerozděluje. Někdy je možné dekadické číslo 
najít přímo na kartě, jindy je třeba načíst do Galaxy například pomocí klávesnice s vestavěnou 
čtečkou KEYPROX (platí pro karty HID a EM). Transparentní čtení se používá například u čteček 
HID. 

Volba režimu čtení se provádí propojkou JP 2: transparentní čtení 

čtení FC + ID 

3. LED INDIKACE STAVŮ SYSTÉMU NA ČTEČCE 

Čtečky MAX mají několik LED diod indikujících různé stavy. Čtecí hlavy jiných výrobců mají osazenu 
zpravidla jednu, dvě nebo jednu dvoubarevnou LED. Indikace stavů LED diodou externí čtečky se tedy liší 
a je závislá na konkrétním typu čtečky. U dvoubarevné LED je indikace stavů následující: 

Indikační LED Stav 

červená zámek uzavřený 

zelená zámek otevřený 

oranžová vyvolání menu kartou 

nesvítí všechny podsystémy přidělené čtečce zastřeženy (pozor, aktualizace stavu zastřežení 
může být zpožděna až o 20 sekund v závislosti na velikosti systému) 

 

4. ZAPÍNÁNÍ SYSTÉMU KARTOU 

Původní čtečky MAX firmy Microtech mají implementovánu funkci „card held“. Přidržení karty před 
čtečkou MAX na 3 sekundy způsobí zapnutí systému nebo vyvolání menu. Protože ne všechny čtecí hlavy 
posílají při držení karty ve čtecím poli opakovaně číslo karty, je u MAXM2000 funkce řešena jinak. 

1. Funkce „card held“ se aktivuje stisknutím tlačítka pro vyvolání menu a následným přiložením 
platné karty ke čtečce.  

2. Funkci „card held“ lze také aktivovat dvojím přiložení karty v intervalu 3 až 5 sekund. První 
přiložení karty způsobí otevření dveří (standardní průchod čtečkou), následné druhé přiložení 
vyvolá zapínací menu na blízké klávesnici MK7 a uživatel dokončí výběrem grup zapínací 
proceduru. Případně je možné samozřejmě zapnout systém bez výběru grup. 

Vyvolání menu je indikováno oranžovým svitem LED na čtečce. 

5. APLIKACE PIN + KARTA 

Aplikace PIN + karta lze jednoduše dosáhnout použitím čtečky s klávesnicí (např. Motorola Indala ARK 
501 nebo A7PIN). Lze ji použít pouze v režimu FC + ID. Funkčnost je popsána dále. 

Vestavěná diagnostika 

Modul MAXM 2000 má vestavěnou diagnostiku pro hledání závad a testování modulu s připojenými 
komponenty. 

 
Sledování komunikace s ústřednou Galaxy po sběrnici AB. 

Stav komunikace s Galaxy na sběrnici RS485 je indikován indikačními LED diodami umístěnými pod relé. LED 
diody indikují dva stavy: 

• LED bliká se střídou 1 : 1 (500ms zap, 500ms vyp), sběrnice nepřipojena, adresa mimo povolený rozsah  

• LED bliká se střídou 1 : 9 (100ms zap, 900ms vyp), sběrnice OK 

Self test diagnostika  

Modul je vybaven diagnostikou připojených prvků, která je funkční i při připojeném modulu na sběrnici  Galaxy. 
Diagnostiku lze aktivovat pouze za těchto podmínek: 
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• Tamper modulu je rozpojen. 

• Propojka JP 2 je osazena tzn. propojena  

� V případě, že je tamper modulu přemostěn propojkou JP 1, nedá se diagnostika aktivovat. 
Diagnostický režim ukončíte sepnutím propojky tamperu nebo prostým uzavřením krytu. 

Průběh diagnostického testu:  
• Aktivujte test krátkým spojením propojky JP 2 (tamper musí být rozpojen) 

• po celou dobu testu pípá bzučák čtečky a provedou se následující testy: 

Test výstupů pro LED diody na čtečce  
• Dvakrát blikne LED dioda na čtečce červeně 

• Dvakrát blikne LED dioda na čtečce zeleně 

• Dvakrát blikne LED dioda na čtečce oranžově 

Test vstupů na MAXM 2000 (EGR., CNT., BU.) 
• Pokud jsou vstupy v klidu LED dioda na čtečce nesvítí 

• Při aktivaci (propojení s GND) vstupu EGR (odchodové tlačítko) se rozsvítí LED dioda na čtečce zeleně a je 
aktivován bzučák 

• Při aktivaci (propojení s GND) vstupu BU (armovací tlačítko) se rozsvítí LED dioda na čtečce červeně a je 
aktivován bzučák 

• Při aktivaci (odpojení od GND) vstupu CNT (magnet na dveřích) se rozsvítí  LED dioda na čtečce oranžově 
a je aktivován bzučák 

Režim testu vstupů musíte opustit protažením libovolné karty s platným formátem. 

Test vstupů pro čtečku a test výstupního relé 
• Protažením karty s platným formátem se rozsvítí LED dioda na čtečce zeleně, je aktivován bzučák a sepne 

relé na cca 3 s. 

• Pokud nedojde do 20 s k dalšímu protažení karty testovací režim je automaticky ukončen a MAXM 2000 se 
vrátí zpět do provozního módu. 

 

Kompatibilita MAXM2000 se čtečkami a kartami 

Několik používaných variant kombinací samostatných čteček, modulů KeyProx a karet je zobrazeno v kapitole 
DODATEK C .  

Programování karet, přívěsků a čipů 

Vše o programování přístupových karet uživatelům najdete v programovacím manuálu Galaxy G3. 
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DCM – modul pro řízení přístupu 
Dveřním modulem DCM, zapojeným do systému Galaxy Dimension, získáme možnost pokročilé kontroly 
přístupů. Každý modul DCM  umožní připojení dvou čteček s výstupem Wiegand pro řízení přístupů do dvou 
nezávislých dveří nebo můžeme jedny dveře osadit čtečkou pro vstup a čtečkou odchodovou. 

         

               Obr 36: Deska modulu DCM 

� Poznámka: 
• Pokud jsou k modulu DCM připojeny jen jedny dveře, připojíme čtečku na levou polovinu modulu ( „Dveře 

1“). Vstupy na nepoužité polovině korektně zakončíme příslušnými rezistory (viz. popis dále v textu). 

• Použijeme-li modul DCM pro obousměrné řízení pro jedny dveře, zapojíme vstupní čtečku na polovinu 
„Dveře 1“ a odchodovou čtečku na polovinu „Dveře 2“.  
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Zapojení vstupů 
Modul DCM je vybaven následujícími vsrtupy pro kontrolu a řízení dveří: 

 

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

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

 

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

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

Trvalým sepnutím kontaktu EC dojde k trvalému sepnutí relé pro dveřní zámek. 

 

Funkční kontakt (armovací tlačítko) 
Je zapojen jako dvojitě vyvážená zóna. Přiložením platné karty a aktivací vstupu  

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

Je možné naprogramovat i jiné funkce.      

           

 

 

 

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

vstupu. Identifikace obou čteček je provedena různými hodnotami vyvažo- 

vacích rezistorů: 

čtečka 1 - 5,6kΩ 

čtečka 2 - 12kΩ. 

Připojení čtečky nebo klávesnice s výstupem Wiegand 

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

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

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

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

Instalace a montáž modulu DCM 

Modul DCM lze instalovat dvěma způsoby.  

• První způsob je instalace do standardního krytu pro koncentrátory Galaxy. Tento způsob montáže se nijak 
neliší od montáže jiných prvků systému Galaxy používajících tento kryt. Objednací kód pro toto provedení  
modulu DCM je C080. 

• Druhý způsob montáže je montáž do skříně zdroje Power RIO – P026-B. Pro tento způsob montáže se 
dodává komplet desky plošného spoje se speciální montážní sadou a zdroj P026-B – objednací kód C081. 
Modul  DCM se montuje nad desku plošného spoje koncentrátoru zdroje P026-B. Dále je možné do skříně 
zdroje umístit akumulátor až 12V/18Ah a další dva standardní moduly Galaxy (např. RIO nebo moduly 
DCM), pro které jsou připraveny montážní otvory. 

Adresování modulu DCM 
Před připojením k napájecímu napětí musí být modulu DCM přidělena jedinečná adresa. Adresa se nastavuje 
pomocí prvních tří pozic 8mi násobného DIP přepínače na desce modulu. Pozice 4 až 8 musí být ponechány 
v poloze OFF. Následující tabulka ukazuje nastavení přepínače pro jednotlivé adresy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab  39: Nastavení adresy modulu DCM 

Technická specifikace modulu DCM 
  

Váha:    270g 

Rozměry:   162 x 150 x 39 mm 

Napájecí napětí:  10,5 až 15Vss 

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

 Pozice přepínače 

Adresa 1 3 3 4-8 

0 OFF OFF OFF OFF 

1 ON OFF OFF OFF 

2 OFF ON OFF OFF 

3 ON ON OFF OFF 

4 OFF OFF ON OFF 

5 ON OFF ON OFF 

6 OFF ON ON OFF 

7 ON ON ON OFF 
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SEKCE 7. Systémový napájecí zdroj Power RIO–
P026-B 

Inteligentní zdroj POWER RIO integruje do jednoho zařízení posilovací zdroj 3A a jeden drátový koncentrátor 
RIO s osmi smyčkami. Počet připojitelných zdrojů POWER RIO k ústředně Galaxy je limitován pouze počtem 
připojitelných koncentrátorů.  

Konfigurace 

Zdroj POWER RIO je složen ze dvou modulů a to zdrojový blok a komunikační blok. Zdroj POWER RIO může být 
k ústředně připojen pomocí linky RS-485.  

Komunikační blok je propojen se zdrojovým blokem pomocí 6-ti žílového kabelu. Součástí komunikačního bloku 
je integrovaný koncentrátor RIO s osmy volně programovatelnými zónami a čtyřmi výstupy. Jejich adresování je 
naprosto totožné jako u klasických modulů RIO. Vice je popsáno v kapitole Koncentrátor (RIO) na straně 36.  

Programovatelné výstupy jsou v tovarním nastavení osazeny propojkami LK1-4 tzn. připojeny pull-up rezistory. 
Pokud je výstup naprogramován s pozitivní polaritou na jeho výstupu je v klidu napětí +12V. Při odstranění 
propojky LK (1-4) je pull-up rezistor odpojen a na výstupu je nulový potenciál 0V. 

Propojkou LK5 je možné v případě potřeby přemostit svorky pro zadní tamper.  

Akumulátor 

Minimální zálohovací akumulátor pro POWER RIO je 1x 7Ah, standardně používaný akumulátor je 12V/18Ah lze 
umístit do skříně zdroje. Maximální připojitelný akumulátor pro SMART RIO je 34Ah.  

Test baterie 

Připojený akumulátor je automaticky testován na plné zatížení jedenkrát za hodinu. Stejný test probíhá i při 
opouštění režimu technika. Zdroj POWER RIO má integrovanou funkci ochrany proti hlubokému vybití 
akumulátoru. Akumulátor je automaticky odpojen v případě, že je ústředna napájena pouze z akumulátoru (při 
výpadku sítě) a dojde k poklesu napětí akumulátoru pod 10V.  

Obr 37: Systémový zdroj SMART RIO 
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Komunikace s ústřednou  

Celkový prodový odběr z výstupu AUX je nepřetržitě automaticky měřen a vysledky jsou odesílány do ústředny. 
Aktuální hodnoty měření jsou k dispozici technikovi v menu 61=Diagnostika podmenu 61.4=KOMUN. 
ZDROJ.  

Inteligentní zdroj POWER RIO provádí výpočet doby zálohování na základě kapacity akumulátoru zadané v 
parametru 51.36=Kapacita aku a odebíraného proudu. Pokud je naprogramovaný čas v parametru 51.37=Doba 
provAKU vyšší než doba zálohování vypočtená zdrojem, objeví se při pokusu o vystoupení z režimu technika na 
displeji KRATKA DOBA AKU. Z režimu technika nelze v takovém případě vystoupit dokud je naprogramovaný čas 
vyšší než vypočtený a je nutné buď připojit akumulátor s větší kapacitou a opravit parametr 36=Kapacita aku 
nebo snížit naprogramovanou dobu zálohování. 

Připojení zdroje SMART RIO na sítové napájení 

Instalaci silnoproudé části systému by měl výhradně provádět k tomuto účelu proškolený pracovník. Při instalaci 
ústředny musí být dodrženy platné normy ČSN.  Všechny ústředny řady Galaxy jsou pevně instalovaná zařízení 
trvale připojená k síťovému napájecímu napětí 230/240Vstř. 50 Hz. Síťový přívod by měl být samostatně 
jištěný. Síťový přívod přiveďte samostatně otvorem u pravé hrany krytu ústředny.  

� souběžně s přívodním kabelem 230V AC nesmí být vedeny žádné jiné vodiče. 

Kabel přichyťte k šasi ústředny plastovou příchytkou. Umístění napájecího kabelu ústředny názorně ukazuje 
obrázek.. 

 

Obr 38: Připojení zdroje SMART RIO na sítové napájení 

 



 

91 

Síťový přívod musí být třívodičový (se žlutozeleným ochranným vodičem). Přívod zapojte do síťové svorkovnice.  

 

Barva vodiče Svorka Význam 

modrá N pracovní vodič 

zeleno-žlutá symbol země v kroužku (PE) ochranný vodič 

hnědá L fázový vodič 

Tab  40: Zapojení síťového kabelu v ústředně 

Jiný způsob připojení síťového přívodu není povolen ! 

Vstup ústředny je jištěn tavnou pojistkou 1A/T umístěnou v pouzdru na bloku síťové svorkovnice. Při případné 
výměně nahraďte přepálenou pojistku novou stejného typu. 

� Pokud má zdroj běžet pouze z připojené baterie je nutné krákodobě zkratovat propojku LK10. Tato propojka slouží 
jako startovací tlačítko. Nikdy nenechávejte propojku LK10 trvale seplou, mohlo by dojít  k hlubokému vypití 
akumulátoru.  

Technická specifikace zdroje Power RIO P026-B 

Mechanické parametry 

Kryt zdroje 
• Šířka    440 mm 

• Výška   352 mm 

• Hloubka   88 mm 

Elektrické parametry 
• Primární napájení  230V AC (+10%/-15%) @ 50Hz 

• Výstupní napětí   13,8V a 14,5V 

• Proudová kapacita  3A  

• Pracovní teplota  -10° C  až  +40° C 

Výstupy AUX1 a AUX2 
• Nominální napětí  13,8V   

• MAX. proudový odběr 0,75 A (každý z výstupů AUX1 a AUX2) 

Výstup 14,5V 
• Nominální napětí  14,5V   

• MAX. proudový odběr  0,15 A (Při zatížení tohoto výstupu bude adekvátně snížena hodnota max. 
proudový odběr AUX1 a AUX2) 

 

• Max. dobíjecí proud AKU 1,4 A 

• Max. zvlnění nap. Výstupu méně  něž 100mV 
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Pojistky 
• F1 (14,5V)   500mA – 20mm  

• F2 (Battery)  1,6A – 20mm  

• F3 (12V Aux1)  1,0A – 20mm  

• F4 (12V Aux2)  1,0A – 20mm  

ČSN EN 50131 

Zdroj GALAXY POWER RIO je navržen pro použití v systémech splňující ČSN EN 50131-1/Z1 

• Stupeň  zabezpečení 3 

• Třída prostředí  II 

• Typ zdroje   Třída A (AKU automaticky dobíjen) 
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Inteligentní zdroj UNIPOWER 2000 
Starší verze ústředny Galaxy 18/6, 60/6, 128/6, 504/6 a 512/6 byly osazovány zdrojovým blokem UNIPOWER 
2000. Jedná se o zálohovaný napájecí zdroj s dobíječem akumulátoru vyvinutý speciálně pro napájení ústředen 
Galaxy. I s ústřednami Galaxy G3 a Dimension je však možné jej dále využít jako posilovací zdroj.  

Zdroj se skládá ze dvou samostatných napájecích bloků, je osazen elektronickými pojistkami. Důležité provozní 
stavy jsou indikovány LED diodami. 

Charakteristika zdroje  

• výstup 13.8Vss / 1.3A nebo 2.5A pro dobíjení akumulátoru (volitelné propojkou J1) 

• při výpadku sítě provoz automaticky přepnut na záložní akumulátor při minimálním úbytku napětí 
(vnitřní odpor Ri = 60mΩ) 

• indikace provozních stavů zdroje ústředně Galaxy přes šestipinový konektor 

• standardně osazen omezovač proudu a odpojovač chránící akumulátor proti hlubokému vybití 

• reléové výstupy typu NC pro indikaci výpadku sítě, vadného AKU a poruchy / přetížení výstupu AUX 
(pokles napětí výstupu AUX pod 9.0 Vss)  

• indikace důležitých provozních stavů LED diodami 

• periodická kontrola přítomnosti akumulátoru (každých 5 sekund) 

• zdroj vyhovuje ČSN EN 55 022 limit B a  ČSN EN 60 950 (PELV nebo SELV) 

Vstupy a výstupy na desce zdroje Unipower 2000  

 

Obr 39: Deska zdrojového bloku Unipower 2000 

 viz. obrázek  konektor pro připojení desky ústředny Galaxy 

KOM ............................. samostatný výstup pro připojení komunikačního zařízení (například UNI1) 
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AUX ............................. výstup pro napájení systémových modulů a detektorů 13Vss (max. 3A) 

AKU ............................. svorky pro připojení zálohovacího akumulátoru 

NC1*............................ bezpotenciálový výstup pro monitorování stavu akumulátoru 

NC2*............................ bezpotenciálový výstup pro monitorování síťového napětí 

NC3.............................. bezpotenciálový výstup pro monitorování napětí na svorkách AUX 

N .................................. síťový přívod 220Vss - pracovní vodič 

PE ................................ síťový přívod 220Vss - ochranný vodič 

L................................... síťový přívod 220Vss - fázový vodič 

J1................................. propojka pro nastavení omezovače dobíjecího proudu akumulátoru 

SW1............................. startovací tlačítko zdroje pro použití pouze s akumulátorem 

• oba stavy jsou signalizovány ústředně prostřednictvím šestižilového propojovacího kabelu. Výstupy 
jsou osazeny pro případ, kdy je zdrojový blok Unipower 2000 používán jako samostatný zálohovací 
zdroj a není je třeba zapojovat. 

Podrobný popis zdrojového bloku Unipower 2000  

Zdrojový modul pro napájení systému 

Pro napájení systému je na desce vyhrazen samostatný zdrojový modul 13.8Vss / 3A s omezovačem proudu. 
V případě výpadku sítě dojde ihned k připojení k záložnímu akumulátoru, čímž je zajištěno nepřerušené 
napájení na výstupu. Výstupní napětí je vyvedeno na dvě paralelně zapojené robustní šroubovací 
svorkovnice se společným jištěním, které umožňují připojení vodičů do průměru 2,5 mm. 

Modul dobíječe akumulátoru 

Dobíjecí obvody akumulátoru jsou tvořeny samostatným zdrojovým modulem, který kromě dobíjení 
akumulátoru zajišťuje i napájení vlastní elektroniky zdroje, výstupu pro komunikační zařízení a výstupu pro 
napájení desky ústředny Galaxy. Napájecí napětí pro tyto výstupy se odebírá ještě před omezovačem 
proudu, takže i při zkratu na akumulátoru nebo přetížení dobíjecím proudem nedojde k ovlivnění napájení 
výše uvedených výstupů. Pro dobíjení akumulátoru se využívá konstantní dobíjecí napětí 13,8Vss. Maximální 
dobíjecí proud je 2,5A. Pro dobíjení menších akumulátorů lze maximální dobíjecí proud snížit na hodnotu 
1,3A vyjmutím propojky J1 v levém dolním rohu desky, čímž se zamezí jejich přebíjení. 

Odpojovač vybitého akumulátoru 

Dobíječ má rovněž vestavěn odpojovač, který chrání akumulátor před hlubokým vybitím. Pokud dojde při 
provozu systému na akumulátor k poklesu napětí akumulátoru pod hodnotu 10Vss, dojde k jeho odpojení. 
Po obnovení dodávky síťového napětí se akumulátor automaticky připojí na dobíječ a začne se dobíjet.  

Pokud je třeba nastartovat zdroj pouze na akumulátor, lze to provést stiskem tlačítka SW1 umístěného na 
desce plošného spoje (v levém dolním rohu). 
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Obvody pro kontrolu akumulátoru 

Kontrola přítomnosti akumulátoru je prováděna automaticky každých 5 sekund. Během ní dojde ke 
krátkodobému odpojení akumulátoru od dobíječe a ke změření napětí na svorkách akumulátoru (akumulátor 
je přitom zatížen proudem cca 1A).  

Jednotlivé stavy akumulátoru jsou indikovány opticky LED diodou HL 10 a při poklesu napětí akumulátoru 
pod hodnotu 10,5Vss i aktivací reléového výstupu NC1. LED dioda HL 10 plní dvě základní funkce: indikuje 
naměřenou velikost napětí akumulátoru a současně režim funkce obvodů pro testování akumulátoru. Velikost 
naměřené hodnoty napětí je indikována barvou LED (viz tabulka 2). 

Proudové ochrany  

Ve zdroji je umístěna pouze jedna tavná trubičková pojistka a to v primárním obvodu síťového transformátoru. 
Jinak jsou ochrany proti přetížení a zkratům všech ostatních výstupů řešeny vratnými elektronickými pojistkami. 
Popis ochran jednotlivých výstupů je uveden v následující tabulce. 

 

Vstup/výstup Pojistka Přetížení Zkrat 

síťový přívod tavná T 1A / 230V 
(zpožděná) 

přerušení pojistky přerušení pojistky 

výstup AUX elektronická omezení proudu na 3A omezení proudu na 3A, snížení 
výstupního napětí 

výstup AKU elektronická omezení proudu na 1,3A nebo 2,5A 
(dle nastavení propojky J1) 

odpojení dobíječe max. po 5 
sekundách 

výstup pro komunikátor tepelná vratná odpojení odpojení 

výstup pro Galaxy Calssic tepelná vratná odpojení odpojení 

Tab  41: Proudové ochrany zdroje Unipower2000 

Ochrany obvodů napájejících desku ústředny a telefonní komunikátor jsou chráněny elektronickou vratnou 
tepelnou pojistkou. Při déletrvajícím zkratu nebo přetížení na některém z těchto výstupů je nutné co nejdříve 
tento zkrat odstranit a vyčkat na uvedení tepelné pojistky do výchozího stavu. Během chladnutí tepelné pojistky 
mohou indikační diody indikující normální provoz nebo zkrat svítit obě současně - důsledek hystereze obvodu 
napěťového komparátoru. Tento stav není na závadu a vymizí po uvedení ochranného prvku do klidového 
stavu. 

Ochrana zdroje proti přepólování akumulátoru 

Dobíječ má vestavěny ochrany proti přepólování akumulátoru, které pracují při síťovém napájecím napětí i 
při provozu na akumulátor (např. při výměně akumulátoru po jeho odpojení v důsledku vybití). Důrazně 
ovšem doporučujeme zkontrolovat polaritu akumulátoru před jeho připojením ke zdroji !!! 

Ochrana výstupu AUX proti zkratu 

Zdroj UNIPOWER 2000 je vybaven obvody chránícími výstupy zdroje proti zkratu. Při zkratu na výstupu AUX 
dojde k odpojení zdroje od zátěže (napětí i proud poklesnou na 0Vss). Po odstranění zkratu je funkce 
výstupu AUX okamžitě obnovena. 

Pozor ! 
Při zapojování akumulátoru nesmí dojít k CHYBNÉMU 

připojení kladného pólu akumulátoru na některou ze dvou 
svorek záporného pólu výstupu AUX. Jinak dojde 
k nevratnému poškození zdroje (zkratový proud 

akumulátoru zpravidla přepálí propojení zemí obou 
zdrojových bloků na desce plošného spoje). 



 

 96 

Situace může nastat nepozorností – svorka AKU + je 
umístěna pod dolní z dvojice svorek AUX -. 

Výstupy pro monitorování stavu zdroje  

Zdroj má vyvedenu signalizaci výpadku sítě, poklesu napětí akumulátoru a poklesu napětí výstupu AUX ve 
formě reléových bezpotenciálových výstupů označených jako NC1, NC2 a NC3 v dolní části desky. 

• Výstup NC1 je aktivován při poklesu napětí akumulátoru pod hodnotu 10,5Vss a zůstává rozepnutý i 
po odpojení akumulátoru při případném hlubokém vybití. 

• Výstup NC2 kopíruje v reálném čase stav síťového napájení. 

• Výstup NC3 je aktivován při poklesu napětí na svorkách AUX pod hodnotu 9 Vss. 

Všechny uvedené výstupy jsou typu NC (v klidu sepnuté) a „fail safe“ (při odpojení zdroje od veškerého 
napájení jsou rozepnuty). 

Optická indikace provozních stavů zdroje  

Pro usnadnění oživování systému a hledání případných závad je zdroj vybaven optickými indikacemi funkce 
pomocí LED diod. Popis funkce jednotlivých indikací je uveden v následující tabulce: 

LED Výstup  Barva Stav 

HL 1 AUX � zelená svítí, pokud je přítomno napětí na výstupu AUX 

HL 2  AUX � červená svítí, pokud je zkrat na výstupu AUX 

HL 4 Galaxy � zelená svítí, pokud je napětí pro napájení desky ústředny Galaxy v pořádku 

HL 5 AKU � červená svítí při zkratu článku akumulátoru nebo při poškozeném či chybějícím akumulátoru 

může svítit i při hlubokém vybití akumulátoru v počátku nabíjení 

pokud není připojen akumulátor krátce bliká s periodou 5s 

HL 6 Galaxy � červená svítí, pokud je zkrat v obvodech pro napájení desky ústředny Galaxy  

HL 7  � zelená svítí, pokud je přítomno síťové napětí 

HL 8 KOM � zelená svítí, pokud je napětí na výstupu pro napájení komunikačního zařízení v pořádku 

HL 9 KOM � červená svítí, pokud je zkrat na výstupu pro napájení  komunikačního zařízení 

 

HL 10 

 

AKU 

� 
� 
� 

nesvítí  

červená 

zelená 

není připojen akumulátor 

svítí červeně, pokud je napětí akumulátoru menší než 10,5Vss 

svítí zeleně, pokud je napětí akumulátoru větší než 10,5Vss 

Tab  42: Optická indikace provozních stavů zdroje UNIPOWER 2000 

� Pozor ! Optická signalizace výstupních napájení slouží pouze jako základní diagnostická pomůcka indikující hrubé 
závady jako je zkrat. Při nepříliš velkém přetížení může indikace stále svítit zeleně i když jsou překročeny jmenovité 
hodnoty zatížení. Proto je třeba vždy dbát na to, aby zdroj nebyl přetěžován a skutečný výstupní proud si změřit. 

Pojistky  

Na desce je pouze jedna tavná pojistka v síťové svorkovnici T 1A / 230V (zpožděná). 
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Provedení zdroje  

 

Z hlediska elektrického provedení je zdroj  dodáván jako typ PELV 
(bezpečné napětí je jednopólově spojeno s ochranným vodičem 
sítě PE). Pokud je požadován zdroj SELV (sekundární obvody i 
výstup nesmí být spojeny s ochranným vodičem sítě PE a musí v 
rozmezí bezpečného napětí, tj. do 50Vstř. a 75Vss), je nutno 
provést odstranění propojky na desce zdroje. V tomto případě je 
třeba ještě přerušit krátký spoj v pravém dolním rohu desky 
ústředny. 

Obr 40: Propojka PELV / SELV na desce Unipower 2000 -> 

 

 

Připojení ústředny na síťové napájení  

Instalaci silnoproudé části systému by měl výhradně provádět k tomuto účelu proškolený pracovník. Při instalaci 
ústředny musí být dodrženy platné normy ČSN.  UNIPOWER2000 je pevně instalované zařízení trvale připojené 
k síťovému napájecímu napětí 230/240Vstř. 50 Hz. Síťový přívod by měl být samostatně jištěný.  

Síťový přívod musí být třívodičový (se žlutozeleným ochranným vodičem). Přívod zapojte do síťové svorkovnice. 
Zapojení vstupní svorkovnice zdrojového dílu Unipower 2000 je následující: 

 

Barva vodiče Svorka Význam 

modrá N pracovní vodič 

zeleno-žlutá symbol země v kroužku (PE) ochranný vodič 

černá L fázový vodič 

Jiný způsob připojení síťového přívodu není povolen ! 

Vstup ústředny je jištěn tavnou pojistkou 1A/T umístěnou v pouzdru na bloku síťové svorkovnice. Při případné 
výměně nahraďte přepálenou pojistku novou stejného typu. 

Zálohovací akumulátor  

K připojení záložní baterie slouží kabely od napájecího zdroje zakončené fast-on svorkami pro baterii. Při 
připojování akumulátoru je nutno dbát na dodržení správné polarity. 

Zdrojový blok Unipower 2000 umožňuje připojit akumulátor až do kapacity 65Ah, podle velikosti použitého 
krytu.  Kryt musí být zajištěn sabotážním kontaktem. Dbejte na dostatečný průřez přívodních vodičů od zdroje k 
akumulátoru, aby nedocházelo k nežádoucím úbytkům. 
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Technická specifikace zdrojového bloku Unipower 2000  
Vstupní napájecí napětí a odběr: 230Vstř. / 50Hz / 0,7A 

Příkon: 160 VA (při maximálním zatížení) 

Síťová pojistka: T 1A / 250V (zpožděná) 

výstup AUX: 13,8Vss / 3A 
zvlnění 50 mVšš při zatížení 3 A 
s proudovým omezením a signalizací přetížení 

výstup AKU: 13,8Vss / 2,5A 
s proudovým omezením na hodnotu 2,5A nebo 1,3A (volitelné propojkou) a signalizací poškození 
akumulátoru 

vnitřní odpor mezi AKU a 
svorkami AUX při výpadku sítě: 

60mΩ 

výstup KOM 13,8Vss / 400 mA 
určen pro doplňková komunikační zařízení, například UNI1 
s ochranou proti zkratu elektronickou vratnou pojistkou (tepelnou) 400mA 

výstup Galaxy: 13,8Vss / 400 mA 
určen pro napájení desky ústředny a zařízení připojeních na zásuvkách S1, S2, S3 na desce ústředny 
s ochranou proti zkratu elektronickou vratnou pojistkou (tepelnou) 400mA 

Hmotnost: 1,57 kg 

Rozměry: 120 x 180 x 60mm (š x d x v) 
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DODATEK A. Technické specifikace ústředny 

Mechanické parametry 

Kryt ústředny 
• Šířka    440 mm 

• Výška   352 mm 

• Hloubka   88 mm 

• Hmotnost*   6.4 Kg   (*hmotnost uváděna včetně desky ústředny a transformátoru) 

PCB ústředny 
• Šířka    265 mm 

• Výška   120 mm 

• Hloubka   47 mm 

• Hmotnost*   0,3 Kg 

Elektrické parametry 

Primární napájení 
•     230V AC (+10%/-15%) @ 50Hz 

Integrovaný napájecí zdroj 
• Typ zdroje   Třída A (AKU automaticky dobíjen) 

• Proudová kapacita  2,5A (1,25A vyhrazeno pro dobíjení akumulátoru) 

• Pracovní teplota  -10° C  až  +40° C 

Výstupy AUX 12V 
• Nominální napětí  13,8 V   

• MAX. proudový odběr 1A 

• Maximální zvlnění   50 mV 

Pojistky 

• AUX1   1,0A – 20mm  

• AUX2   1,0A – 20mm  

• BELL   1,0A – 20mm  

• BATT   1,6A – 20mm  

  

• Interní telefonní kom. V.22 Modem 1200 Bd 

• RS 232   300 – 56k programovatelné 
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Parametry modulů 

 

Modul Popis Vlastní 
spotřeba 
[mA] 

Rozměry (š x v x h) 
[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Galaxy GD ústředna 150 265x120x50 320 

RIO (plast) Koncentrátor 40 150x162x39 300 

VF RIO VF koncentrátor 55 150x162x39 270 

VF RIO C-079 VF koncentrátor 40 150x162x39 250 

RIO (PCB) Koncentrátor 40 121x90x15 92 

E055 (PCB) RS-232 kom. 50 135x90x17 124 

E062 (PCB) Telefonní kom.  45* 121x90x20 90 

MK7 (klávesnice) Klávesnice 55 149x91x31 190 

KeyProx  Klávesnice se čtečkou 90 149x91x31 190 

A161 (tiskový interface) Tiskový výstup 100 75x52x28 130 

A211 (PCB) ISDN modul 40 121x90x15 114 

E080 (PCB) Ethernet modul 155 121x90x15 56 

C080  DCM - dveřní modul 25 150x162x39 270 

CP040 Grafická klávesnice 180 182x128x34 500 

  

*)   v klidovém stavu 
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DODATEK B. Srovnávací tabulka základních 
parametrů ústředen řady Dimension 
(verze 6.xx) 

Parametr Typ ústředny 

 Galaxy GD-48 Galaxy GD-96 Galaxy GD-264/520 

Počet sběrnic RS485 1 2 2/4 

Poč. zón na desce śtředny 16 16 16 

Poč. zón (ústředna - max.) 16 – 48 16 - 96 16 – 264/520 

Počet typů zón 49 49 49 

Poč. výstupů (ústředna - max.) 14 - 30 14 - 54 14 – 138/266 

Počet typů výstupů 81 81 81 

Uživatelské kódy (Super Users)* 100 250 999 

Grupy 8 16 32 

Současná obsluha více uživ. 4 8 16 

Historie poplachových událostí 500 + 500 záloh. 1000 + 500 záloh. 1000 + 500 záloh. 

Historie průchodů čtečkami 500 1000 1000 

Počet spojů 64 128 256 

Počet výstupů typu SPOJ x 15 15 15 

Týdenní rozvrhy 19 35 67 

Roční rozvrhy 16 32 32 

Vstupní vzory 50 50 100 

Moduly DCM(dveřní modul) 4 16 16/32 

Dveře řízené moduly DCM 8 32 32/64 

Čtečky MAX 4 16 16/32 

Počet sběrnic RS485 1 2 2/4 

Počet koncentrátorů (RIO) 4 10 31/63 

Počet grafických  klávesnic  1 2 2/4 

Počet klávesnic LCD 8 16 (8 na linku) 32 (8 na linku) 

Počet klávesnic KeyProx 3 10 10/24  

Počet audio kanálů 8 16 32 

Podpora radiových koncentrátorů Ano Ano Ano 

Podpora modulu RS232 E054 1 na PCB + 1 volitelně 1 na PCB + 1 volitelně 1 na PCB + 1 volitelně 

Podpora modulu pro tiskárnu A161 Ano Ano Ano 

Podpora tel. komunikátoru E062 1 na PCB + 1 volitelně 1 na PCB + 1 volitelně 1 na PCB + 1 volitelně 

Podpora ISDN komunikátoru A211 Ano Ano Ano 

Podpora Ethernet modulu E080 Ano Ano Ano 

Dálkový servis (program DSI) Ano Ano Ano 

* včetně kódu hlavního správce, technika a dálkového přístupu 
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DODATEK C. Kompatibility čteček KeyProx, MAX3, 
MAXM2000 

V tabulkách jsou uvedeny POUZE PŘÍKLADY možných kombinací různých technologií čteček, karet a modulů 
k ústřednám GALAXY. Tabulky nemohou postihnout celé spektrum čtecích technologií, variant přívěsků, karet 
atd. Proto v případě požadavku na jiné čtecí technologie (Biometriky, iClass atd.), speciální karty či přívěsky nás 
prosím kontaktujte.  

TECHNOLOGIE MOTOROLA INDALA 

MODUL MAXM2000 

ČTEČKA ASR605 (26b) 
ASR603 (26b)atd... 

KARTA ASC-121T 

PŘÍVĚSEK ASK-116T 
FLEXTAG – nalepovací 

TECHNOLOGIE MOTOROLA INDALA LITE 

MODUL MAXM2000 

ČTEČKA ASR605 LITE (26b) 
ASR603 LITE (26b), atd... 

KARTA ASC-121T LITE 

PŘÍVĚSEK ASK-116T LITE 

�  LITE čtečka nedokáže signalizovat stav zastřeženo zhasnutím a stav zapínání oranžově! 

TECHNOLOGIE HID 

TECHNOLOGIE HIDMODUL MAXM2000 

ČTEČKA PROXPOINT PLUS  
PROXPOINT DESIGNER 
MINIPROX 
atd... 

KARTA PROXCARD II 1326NMSS (26b) 
ISOPROX II PROG (26b) 

PŘÍVĚSEK PROXKEY II 

MICROPROX TAG 

 možná kombinace s klávesnicí se čtečkou KEYPROX HID 

MODUL KEYPROX HID 

ČTEČKA - 

KARTA PROXCARD II 1326NMSS (26b) 
ISOPROX II PROG (26b) - tenká 

PŘÍVĚSEK  

� MAXM2000 v.1.30 musí být v režimu transparentní čtení 
KEYPROX HID NEČTOU HID karty ve formátu 40bitů Wiegand!!!! 
KEYPROX HID má duální čtečku tzn. v případě potřeby dokáže číst i karty technologie EM 
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TECHNOLOGIE EM 

TECHNOLOGIE EM MODUL MAXM2000 

ČTEČKA EM RDR (32b) Indala 
EM reader (32b)    

KARTA UNIQUE CARD I 
GALKARTA 

PŘÍVĚSEK GALPRIVESEK 

 možná kombinace s klávesnicí se čtečkou KEYPROX 

MODUL KEYPROX 

ČTEČKA - 

KARTA UNIQUE CARD I 
GALKARTA 

PŘÍVĚSEK GALPRIVESEK – hruška 

� MAXM2000 v.1.30 musí být v režimu transparentní čtení 

 

MODUL - připojeno přímo na sběrnici 

ČTEČKA MAX3     (GALMAX03) 

KARTA GALKARTA 

PŘÍVĚSEK GALPRIVESEK - hruška 

� Ke čtečkám MAX3 je nutné prodávat pouze uvedené  originální karty. Speciální číslo karty je vytištěno přímo  na 
kartě. 

Čtečka MAX3 se na sběrnici připojuje přes krabici GALMAX03BOX. 

� Jelikož čtečka KEYPROX čte čísla karet v nešifrovaném tvaru narozdíl od čteček Galmax, MAX3 a MicroMAX které 
čísla šifrují není vhodné tyto čtečky sdružovat do jednoho systému.  
Pokud je nutné tyto čtečky připojit do jednoho systému, je nutné číslo jedné karty zadat do systému na dvě 
nezávislé pozice ve dvou různých tvarech. 

TECHNOLOGIE MIFARE 

TECHNOLOGIE MIFAREMODUL MAXM2000 

ČTEČKA iCLASS R10 (32b)  (HID) 
MIFARE 13.56M (32b) (Indala) 
MIFARE čtečka (34b) (IE) 

KARTA MIFARE 1K KARTA 

PŘÍVĚSEK MIFARE 1K TAG 
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DODATEK D. Popis implementace formátu Contact ID  
Formát Ademco Contact ID je výkonný komunikační formát pro přenos zpráv z ústředen Galaxy na přijímače 
PCO. Zajišťuje rychlý a přitom detailní popis událostí. 

POŽADAVKY NA ÚSTŘEDNY GALAXY 

1. Ústředny Galaxy G3 všechny verze  

2. Telefonní komunikátor Galaxy typ E062-43 se software V5.xx 

3. Přijímač PCO kompatibilní s formátem Contact ID (např. Ademco 685 RX se software V4.8). V ČR byla 
kompatibilita otestována s příjímači fy. SurGard SG-SLR1, SG-MLR2, SG-PC-LC2. 

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA PŘIJÍMAČ PCO 

Telefonní komunikátor ústředny Galaxy neposílá číslice A až F v kontrolním součtu zprávy formátu Contact ID. 
Proto je u některých zpráv, kde kontrolní součet do uvedeného rozmezí spadá, nahrazeno pole typ zprávy 
s hodnoutou „18“ hodnotou „98“. Tím se změní kontrolní součet mimo hodnoty A až F.  

ZPŮSOB PŘENOSU ZPRÁV 

Pokud je Galaxy naprogramována na hodnoty 56.1.4.1=Jeden nebo 56.1.4.3=Stridave: příchozí události jsou 
odesílány dokud zůstává přijímač PCO ve spojení. 

Je-li Galaxy naprogramována na 56.1.4.2=Dva: ústředna vyšle maximálně 7 událostí během jednoho přenosu 
pro každé telefonní číslo. 

VÍCE IDENTIFIKAČNÍCH ČÍSEL V ÚSTŘEDNĚ 

Jestliže je pro celý systém rozdělený do grup použito pouze jedno identifikační číslo objektu, jednotlivé grupy 
budou ve zprávách odlišeny svým číslem. Má-li každá grupa nastaveno jiné identifikační číslo objektu, budou mít 
všechny grupy ve zprávách číslo 00. Pokud jsou identifikační čísla stejná alespoň u dvou grup, identifikátor 
grupy se vysílá pro každou grupu jako v případě pouze jednoho identifikačního čísla. 

STRUKTURA ZPRÁVY VE FORMÁTU CONTACT ID 

Zpráva formátu Contact ID má následující tvar: 

AAAA FF S KKK GG CCC 

AAAA identifikační číslo objetku 4 až 6 číslic 

FF identifikátor formátu Contact ID, hodnota 18 nebo 98 (dle kontrolního součtu, viz. odstavec SPECIÁLNÍ 
POŽADAVKY NA PŘIJÍMAČ PCO) 

S  typ zprávy aktivace=1, obnova=3 

KKK kód zprávy formátu Contact ID 

GG grupa (01 – 32), systémové události (01), 00 (telefonní komunikátor) 

CCC 

� U ústředen Galaxy G3 došlo oproti předchozím verzím Galaxy Classic ke změně při sestavování zprávy 
typu zóna. Při výpočtu  parametru CCC je nutné rozlišovat interní zóny (RIO0 a RIO1 součástí desky 
ústředny) a zóny  na externích koncentrátorech (moduly G8, G8P, G8VF, P026-B). 
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Výpočet parametru CCC je závislý na nastavení DIP přepínače SW3-8 na desce ústředny. V továrním nastavení 
je DIP přepínač SW3-8 v poloze OFF. Tzn. dva interní koncentrátory jsou přihlášeny na komunikační linku 1. 

DIP SW3-8 OFF (interní RIO1 připojeno na linku 1) 

- pro zprávu typu zóna – interní RIO 100 a RIO 101 

CCC = pořadí zóny na PCB (např. zóna 1008 odpovídá CCC=8, zóna 1018 odpovídá CCC=16)  

 

- pro externí zóny Galaxy G3 (externí koncentrátory s adresou RIO 102 a vyšší): 

  CCC = (číslo linky – 1)*128 + fyzická adresa RIO*8 + pořadí zóny na RIO + 16 

  zóna 1021 odpovídá kódu CCC = (1-1)*128 + 02*8 + 1 + 16 = 0 + 16 + 1 + 16 = 33 

  zóna 1158 odpovídá kódu CCC = (1-1)*128 + 15*8 + 8 + 16 = 0 + 120 + 8 + 16 = 144 

DIP SW3-8 ON (interní RIO1 připojeno na linku 0, na linku 1 přip. další ext. RIO 101) 

- pro zprávu typu zóna – interní RIO 100 a RIO 001 

CCC = pořadí zóny na PCB (např. zóna 1008 odpovídá CCC=8, zóna 0018 odpovídá CCC=16)  

 

- pro zprávu typu zóna – externí RIO 101 

CCC = v intervalu 25 až 32 (zóna 1011 odpovídá CCC=25, zóna 1012 CCC=26, zóna 1018 CCC=32) 

 

- pro externí zóny Galaxy G3 (externí koncentrátory s adresou RIO 102 a vyšší): 

  CCC = (číslo linky – 1)*128 + fyzická adresa RIO*8 + pořadí zóny na RIO + 16 

  zóna 1021 odpovídá kódu CCC = (1-1)*128 + 02*8 + 1 + 16 = 0 + 16 + 1 + 16 = 33 

  zóna 1158 odpovídá kódu CCC = (1-1)*128 + 15*8 + 8 + 16 = 0 + 120 + 8 + 16 = 144 

� Pro jednoduchost jsou hodnoty CCC uvedeny v tabulce dále v tomto dokumentu 

Další hodnoty CCC jsou na nastavení DIP SW3-8 nezávislé 

pro zprávu typu uživatel:   CCC = číslo uživatele 001 až max. počet uživatelů 

pro zprávu typu modul:    CCC = 000 

pro zprávu typu událost:   CCC = 000 

Příklad záznamu zprávy na PCO 

Výpis zpráv z přijímače PCO Surgard SG-SLR1 (SG-MLR2, SG-PC-LC2): 

CONT 5114-181 130 01 012 19:11:35-16/11 
CONT 5114- Burglary -----19:11:35-16/11 
CONT 5114-983 130 01 012 19:11:39-16/11 
CONT 5114- Burg1ary -----19:11:39-16/11 
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TABULKA UDÁLOSTÍ FORMÁTU CONTACT ID 
Kód CID kód události formátu Contact ID 

Popis kódu formátu Contact ID slovní popis kódu události ve formátu Contact ID 

Historie Galaxy ekvivalent kódu události ve formátu historie událostí ústředny Galaxy (lze prohlížet v menu 
22=HISTORIE EZS nebo 25=HIST. CTECKY 

Popis události Galaxy slovní popis události uložené v historii Galaxy 

CID zpráva - aktivace zpráva ve formátu Contact ID – aktivace 

(znak C se ve skutečnosti nevysílá, místo znaku E se vysílá 1, místo znaku R se vysílá 3) 

CID zpráva - obnova zpráva ve formátu Contact ID – obnova 

(znak C se ve skutečnosti nevysílá, místo znaku E se vysílá 1, místo znaku R se vysílá 3) 

Typ události typ události – existují 4 základní typy: 

ZÓNA:  (CCC rozsah hodnot: 000 až 512) ** 

UŽIVATEL: (CCC rozsah hodnot: 001 až max. počet kódů) 

MODUL: (CCC pole:  000) 

UDÁLOST: (CCC pole: 000) 

Blok událostí Galaxy musí být nastaven na „povoleno“, aby byla událost na PCO vyslána, pro vysílání obnovy 
v zóně musí být navíc povoleno vysílání událostí z bloku 18=OBNOVENI ZON 
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Kód 

CID 

Popis kódu formátu 

Contact ID 

Historie 

Galaxy 

Popis události Galaxy 

(jen aktivace, obnova analogická) 

CID zpráva 

aktivace 

CID zpráva 

obnova 

Typ 

udál. 

Blok událostí 

Galaxy 

110 Požární poplachy      

110 Požární poplach 
(Fire Alarm) 

POZAR+ Poplach v zóně typu 19=POZAR. acct 18 E110 gg Czzz acct 18 R110 gg Czzz ZÓNA 06=POZAR 

120 Tísňové poplachy      

120 Tísňový poplach 
(Panic) 

PA+ Poplach v zóně typu 13=PA. acct 18 E120 gg Czzz acct 18 R120 gg Czzz ZÓNA 01=PA/HROZBA 

120 
Tísňový poplach 

(Panic) ZPOZD PA+ 
Poplach v zóně typu 15=PA ZPOZD (vyhlášen pokud je 

narušená déle než je nastaveno v parametru 
51.13=Zpozdeni PA). 

acct 18 E120 gg Czzz acct 18 R120 gg Czzz ZÓNA 01=PA/HROZBA 

121 Tíseň - nátlak 
(Duress) HROZBA Zadání tísňového kódu (nebo uživatelského kódu + # # 

ent) uživatelem. Jedná se o tichý tísňový poplach. acct 18 E121 gg Uccc  UŽIV. 01=PA/HROZBA 

122 Tichý tísňový poplach 
(Silent) 

PA TICHY+ Poplach v zóně typu 14=PA TICHY. acct 18 E122 gg Czzz acct 18 R122 gg Czzz ZÓNA 01=PA/HROZBA 

122 
Tichý tísňový poplach 

(Silent) T/ZPOZ PA+ 
Poplach vzniklý narušením zóny 16=T/ZPOZD PA po 

vypršení času nastaveného v parametru 51.13=Zpozdeni 
PA. 

acct 18 E122 gg Czzz acct 18 R122 gg Czzz ZÓNA 01=PA/HROZBA 

122 Tichý tísňový poplach 
(Silent) TISEN-VYP+ Poplach v zóně typu 38=TISEN-VYP v době, kdy je grupa 

odstřežena. acct 18 E122 gg Czzz acct 18 R122 gg Czzz ZÓNA 01=PA/HROZBA 

130 Poplach vloupání      

130 Poplach vloupání 
(Burglary Alarm) NARUSITEL+ Poplach v zóně typu 03=NARUSITEL. acct 18 E130 gg Czzz acct 18 R130 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 

130 Poplach vloupání 
(Burglary Alarm) DUAL+ 

Poplach v zóně typu 06=DUAL (vyvolaný narušením 
druhé zóny definované jako 06=DUAL nebo narušením 

stejné zóny 06=DUAL podruhé). 
acct 18 E130 gg Czzz acct 18 R130 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 

130 Poplach vloupání 
(Burglary Alarm) 

PAROVA+ Poplach v zóně typu 22=PAROVA (vyvolaný narušením 
druhé zóny typu 22=PAROVA). 

acct 18 E130 gg Czzz acct 18 R130 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 

130 Poplach vloupání 
(Burglary Alarm) 

VIDEO+ 
Poplach vyvolaný opakovaným narušením zóny typu 

28=VIDEO (počet narušení nutný pro vyvolání poplachu 
je naprogramován v parametru 51.30=Video). 

acct 18 E130 gg Czzz acct 18 R130 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 
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130 Poplach vloupání 
(Burglary Alarm) VID. ODCH+ 

Poplach vyvolaný opakovaným narušením zóny typu 
29=VID. ODCH. (Počet narušení nutný pro vyvolání 

poplachu je naprogramován v parametru 51.30=Video). 
acct 18 E130 gg Czzz acct 18 R130 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 

130 Poplach vloupání 
(Burglary Alarm) ZAKAZ-A+ Poplach v zóně typu 33=ZAKAZ. A. acct 18 E130 gg Czzz acct 18 R130 gg Czzz ZÓNA 05=ZAKAZN. ZONY 

130 Poplach vloupání 
(Burglary Alarm) 

ZAKAZ-B+ Poplach v zóně typu 34=ZAKAZ. B. acct 18 E130 gg Czzz acct 18 R130 gg Czzz ZÓNA 05=ZAKAZN. ZONY 

130 Poplach vloupání 
(Burglary Alarm) URGENTNI+ Poplach v zóně typu 37=URGENTNI. acct 18 E130 gg Czzz acct 18 R130 gg Czzz ZÓNA 03=24 HODIN 

130 Poplach vloupání 
(Burglary Alarm) TRV. POPL+ Poplach v zóně typu 52=TRV. POPL. acct 18 E130 gg Czzz acct 18 R130 gg Czzz ZÓNA 03=24 HODIN 

130 Poplach vloupání 
(Burglary Alarm) 

ZPO NARUS+ 
Poplach v zóně typu 30=ZPOZD NAR 

(pokud byla narušena déle než je nastaveno v parametru 
51.31=Zpozdeni zon). 

acct 18 E130 gg Czzz acct 18 R130 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 

133 Poplach 24-hodinová zóna 
(24 Hour Safe) 

OTRES.DET+ Poplach v zóně typu 47=OTRES.DET. acct 18 E133 gg Czzz acct 18 R133 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 

133 Poplach 24-hodinová zóna 
(24 Hour Safe) BANKOMAT1+ Poplach v zóně typu 48=BANKOMAT1. acct 18 E133 gg Czzz acct 18 R133 gg Czzz ZÓNA 03=24 HODIN 

133 
Poplach 24-hodinová zóna 

(24 Hour Safe) BANKOMAT2+ Poplach v zóně typu 49=BANKOMAT2. 
acct 18 E133 naprogramován 
v parametru 51.30=Video).gg 

Czzz 
acct 18 R133 gg Czzz ZÓNA 03=24 HODIN 

133 Poplach 24-hodinová zóna 
(24 Hour Safe) 

BANKOMAT3+ Poplach v zóně typu 50=BANKOMAT3. acct 18 E133 gg Czzz acct 18 R133 gg Czzz ZÓNA 03=24 HODIN 

133 Poplach 24-hodinová zóna 
(24 Hour Safe) BANKOMAT4+ Poplach v zóně typu 51=BANKOMAT4. acct 18 E133 gg Czzz acct 18 R133 gg Czzz ZÓNA 03=24 HODIN 

134 Poplach při příchodu/odchodu 
(Entry / Exit) 

ODCHODOVA+ Poplach v zóně typu 02=ODCHODOVA (během vypínání 
nebo při zastřežené grupě / systému). 

acct 18 E134 gg Czzz acct 18 R134 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 

134 Poplach při příchodu/odchodu 
(Entry / Exit) 

CAST VST+ Poplach v zóně typu 12=CAST VST (narušena u plně 
zastřeženého systému/grupy). 

acct 18 E134 gg Czzz acct 18 R134 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 

134 Poplach při příchodu/odchodu 
(Entry / Exit) PRICH.NAR+ Překročení doby pro odstřežení systému zahájené zónou, 

jejíž adresa je u události. acct 18 E134 gg Czzz acct 18 R134 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 

134 Poplach při příchodu/odchodu 
(Entry / Exit) 

CAST KONC+ Poplach v zóně typu 11=CAST KONC (narušena u 
částečně zastřeženého systému/grupy. 

acct 18 E134 gg Czzz acct 18 R134 gg Czzz ZÓNA 02=NARUSITEL 

134 Poplach při příchodu/odchodu 
(Entry / Exit) 

SEC/KONC.+ Poplach v zóně typu 10=SEC/KONC (při vypnuté grupě). acct 18 E134 gg Czzz acct 18 R134 gg Czzz ZÓNA 04=SECURITY 

135 Poplach 24-hodinová zóna 
(Day / Night) 

24 HODIN+ Poplach v zóně typu 04=24 HODIN. acct 18 E135 gg Czzz acct 18 R135 gg Czzz ZÓNA 03=24 HODIN 
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135 Poplach 24-hodinová zóna 
(Day / Night) 

SECURITY+ Poplach v zóně typu 05=SECURITY. acct 18 E135 gg Czzz acct 18 R135 gg Czzz ZÓNA 04=SECURITY 

135 Poplach 24-hodinová zóna 
(Day / Night) 

MASK+ Poplach v zóně typu 36=MASK. acct 18 E135 gg Czzz acct 18 R135 gg Czzz ZÓNA 04=SECURITY 

137 Poplach sabotáž 
(Tamper) 

TAMPER+ Poplach v zóně typu 20=TAMPER. acct 18 E137 gg Czzz acct 18 R137 gg Czzz ZÓNA 09=TAMPER POPL. 

137 Poplach sabotáž 
(Tamper) 

TA.SIRENY+ Poplach v zóně typu 21=TA.SIRENY. acct 18 E137 gg Czzz acct 18 R137 gg Czzz ZÓNA 09=TAMPER POPL. 

137 Poplach sabotáž 
(Tamper) 

USTR.TAMP+ Poplach způsobený narušením ochranného kontaktu víka 
ústředny. 

acct 18 E137 01 C000 acct 18 R137 01 C000 ZÓNA 09=TAMPER POPL. 

137 Poplach sabotáž 
(Tamper) 

POM. TAMP+ Poplach způsobený narušením pomocného ochranného 
kontaktu ústředny. 

acct 18 E137 01 C000 acct 18 R137 01 C000 ZÓNA 09=TAMPER POPL. 

140 Všeobecné poplachy      

145 Sabotáž modulu 
(Expansion Mod Tamper) 

TAMPER+ Poplach vyvolaný otevřením tamper kontaktu modulu 
systému (klávesnice, koncentrátor, tel.komunikátor, 

modul RS232). 

acct 18 E145 01 C000 acct 18 R145 01 C000 MODUL 09=TAMPER POPL. 

145 Sabotáž modulu 
(Expansion Mod Tamper) 

CHYBÍ Ztráta komunikace ústředny s modulem (klávesnice, 
koncentrátor, tel.komunikátor, modul RS232, čtečka 

MAX). 

acct 18 E145 01 C000 acct 18 R145 01 C000 MODUL 09=TAMPER POPL. 

145 Sabotáž modulu 
(Expansion Mod Tamper) 

MAX TAMP+ Poplach vyvolaný otevřením tamper kontaktu čtečky MAX. acct 18 E145 01 C000 acct 18 R145 01 C000 MODUL 09=TAMPER POPL. 

150 24-hodinové poplachy (ne vloupání)      

150 24-hodinové poplachy (ne 
vloupání) 

(24 Hour Non Burglary) 

SPOJ+ Narušení zóny typu 17=SPOJ. acct 18 E150 gg Czzz acct 18 R150 gg Czzz ZÓNA 16=ZAZNAM. ZONY 

150 24-hodinové poplachy (ne 
vloupání) 

(24 Hour Non Burglary) 

HISTORIE+ Narušení zóny typu 26=HISTORIE. acct 18 E150 gg Czzz acct 18 R150 gg Czzz ZÓNA 16=ZAZNAM. ZONY 

150 24-hodinové poplachy (ne 
vloupání) 

(24 Hour Non Burglary) 

ZAKAZ-A+ Narušení zóny typu 33=ZAKAZ. A (NE POPLACH). acct 18 E150 gg Czzz acct 18 R150 gg Czzz ZÓNA 16=ZAZNAM. ZONY 

150 24-hodinové poplachy (ne 
vloupání) 

(24 Hour Non Burglary) 

ZAKAZ-B+ Narušen zóny typu 34=ZAKAZ. B (NE POPLACH). acct 18 E150 gg Czzz acct 18 R150 gg Czzz ZÓNA 16=ZAZNAM. ZONY 

150 24-hodinové poplachy (ne 
vloupání) 

(24 Hour Non Burglary) 

HLID.VYCH+ Narušení zóny typu 35=HLID.VYCH. acct 18 E150 gg Czzz acct 18 R150 gg Czzz ZÓNA 16=ZAZNAM. ZONY 
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300 Poruchy systému      

300 Porucha systému 
(System Trouble) 

POJ. USTR+ Přerušení pojistky výstupu AUX (F1) na desce ústředny. 
Pouze Galaxy 8. 

acct 18 E300 01 C000 acct 18 R300 01 C000 UDÁL. 09=TAMPER POPL. 
13=STAV NAPAJENI 

301 Výpadek sítě 
(AC Loss) 

VYP SITE+ Narušení zóny typu 25=VYP SITE (může být zpožděné). acct 18 E301 gg Czzz acct 18 R301 gg Czzz ZÓNA 13=STAV NAPAJENI 

301 Výpadek sítě 
(AC Loss) 

USTR. SIT+ Výpadek síťového napájení ústředny. acct 18 E301 01 C000 acct 18 R301 01 C000 ZÓNA 13=STAV NAPAJENI 

301 Výpadek sítě 
(AC Loss) 

VYPAD.SIT+ Výpadek síťového napájení na zdroji Smart PSU. acct 18 E301 01 C000 acct 18 R301 01 C000 MODUL 13=STAV NAPAJENI 

302 Vybitý akumulátor 
(Low System Battery) 

VYBITEaku+ Narušení zóny typu 23=VYBITEaku acct 18 E302 gg Czzz acct 18 R302 gg Czzz ZÓNA 13=STAV NAPAJENI 

302 Vybitý akumulátor 
(Low System Battery) 

USTR. AKU+ Pokles napětí akumulátoru v ústředně pod 10,5V. acct 18 E302 01 C000 acct 18 R302 01 C000 ZÓNA 13=STAV NAPAJENI 

302 Vybitý akumulátor 
(Low System Battery) 

VYBITEaku+ Pokles napěti akumulátoru na zdroji Smart PSU pod 
11,5V. 

acct 18 E302 01 C000 acct 18 R302 01 C000 MODUL 13=STAV NAPAJENI 

302 Vybitý akumulátor 
(Low System Battery) 

POJIS.AKU+ Přepálená pojistka v obvodu akumulátoru na zdroji Smart 
PSU. 

acct 18 E302 01 C000 acct 18 R302 01 C000 MODUL 13=STAV NAPAJENI 

305 Systémový reset 
(Systém Reset) 

PAMET OK Proběhl teplý start ústředny (=reset s uchováním 
naprogramované konfigurace). 

acct 18 E305 01 C000  UDÁL. 13=STAV NAPAJENI 

313 Reset technika 
(Engineer Reset) 

TAMP RES. Provedení resetu poplachu typu "sabotáž" UŽIVATELEM. acct 18 E311 gg Uccc  UŽIV. 09=TAMPER POPL. 

313 Reset technika 
(Engineer Reset) 

SYS RESET Provedení systémového resetu UŽIVATELEM. acct 18 E311 gg Uccc  UŽIV. 11=RESET/ZRUSENI 

313 Reset technika 
(Engineer Reset) 

TAMP RES. Provedení resetu poplachu typu "sabotáž" ZÓNOU (typu 
09=KEYSWITCH nebo 39=KSW RESET). 

acct 18 E311 gg U000  UDÁL. 09=TAMPER POPL. 

313 Reset technika 
(Engineer Reset) 

SYS RESET Provedení systémového resetu ZÓNOU (typu 
09=KEYSWITCH nebo 39=KSW RESET). 

acct 18 E311 gg UOOO  UDÁL. 11=RESET/ZRUSENI 

350 Poruchy komunikace      

350 Poruchy komunikace 
(Comms Trouble) 

 Ztráta komunikace mezi tel. komunikátorem E062 a 
ústřednou vyslaná komunikátorem E062. V historii 
ústředny se píše jako standardní ztráta komunikace 

modulu. 

acct 18 E350 00 C000 acct 18 R350 00 C000 SPEC VYSÍLÁ SE VŽDY 

351 Porucha telefonního komunikátoru 
(Telecom Fault) 

POR LINKY+ Poplach v zóně typu 24=POR LINKY. acct 18 E351 gg Czzz acct 18 R351 gg Czzz ZÓNA 12=MODULY/KOMUN. 

351 Porucha telefonního komunikátoru 
(Telecom Fault) 

POR LINKY+ Porucha telefonní linky připojené k telefonnímu 
komunikátoru E062. 

acct 18 E351 01 C000 acct 18 R351 01 C000 MODUL 12=MODULY/KOMUN. 
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380 Poruchy detektorů      

380 Porucha detektoru 
(Sensor Trouble) 

NIZ.ODPOR+ Nízký odpor zóny (800-900 Ohmů). Hrozí tamper poplach. acct 18 E380 gg Czzz acct 18 R380 gg Czzz ZÓNA 15=PORUCHY 

380 Porucha detektoru 
(Sensor Trouble) 

VYS.ODPOR+ Vysoký odpor zóny (1200-1300 Ohmů). Hrozí poplach. acct 18 E380 gg Czzz acct 18 R380 gg Czzz ZÓNA 15=PORUCHY 

383 Porucha detektoru 
(Sensor Trouble) 

ZONA ZKR.+ Zkrat v zóně (pokles odporu pod hodnotu 800 Ohmů). acct 18 E383 gg Czzz acct 18 R383 gg Czzz ZÓNA 09=TAMPER POPL. 

383 Porucha detektoru 
(Sensor Trouble) 

ZONA ROZP+ Přerušení zóny (nárůst odporu zóny nad hodnotu 12.000 
Ohmů). 

acct 18 E383 gg Czzz acct 18 R383 gg Czzz ZÓNA 09=TAMPER POPL. 

383 Porucha detektoru 
(Sensor Trouble) 

TAMP SUBS+ Poplach vyvolaný pokusem o sabotáž substitucí 
vyvažovacích odporů ss napětím. 

acct 18 E383 gg Czzz acct 18 R383 gg Czzz ZÓNA 09=TAMPER POPL. 

400 Zastřežení / odstřežení systému      

401 Zastřežení / odstřežení uživatelem 
(O/C by User) 

PLNE ZAP Plné zastřežení systému nebo grupy UŽIVATELEM z 
KLÁVESNICE. 

 acct 18 R401 gg Uccc UŽIV. 10=ZAPNUTI/VYP. 

401 Zastřežení / odstřežení uživatelem 
(O/C by User) 

PLNE ZAP Plné zastřežení systému nebo grupy UŽIVATELEM ze 
ČTEČKY. 

 acct 18 R401 gg Uccc UŽIV. 10=ZAPNUTI/VYP. 

401 Zastřežení / odstřežení uživatelem 
(O/C by User) 

PLNE ZAP Plné zastřežení systému nebo grupy z KLÁVESNICE 
(tlačítkem A/B bez kódu). 

 acct 18 R401 gg U000 UDÁL. 10=ZAPNUTI/VYP. 

401 Zastřežení / odstřežení uživatelem 
(O/C by User) 

PLNE ZAP Plné zastřežení systému nebo grupy ČASOVAČEM.  acct 18 R401 gg U000 UDÁL. 10=ZAPNUTI/VYP. 

401 Zastřežení / odstřežení uživatelem 
(O/C by User) 

VYPNUTO Vypnutí systému nebo grupy ze střežení UŽIVATELEM z 
KLÁVESNICE. 

(Následující po PLNÉM ZAPNUTÍ). 

acct 18 E401 gg Uccc  UŽIV. 10=ZAPNUTI/VYP. 

401 Zastřežení / odstřežení uživatelem 
(O/C by User) 

VYPNUTO Vypnutí systému nebo grupy ze střežení UŽIVATELEM ze 
ČTEČKY. 

(Následující po PLNÉM ZAPNUTÍ). 

acct 18 E401 gg Uccc  UŽIV. 10=ZAPNUTI/VYP. 

401 Zastřežení / odstřežení uživatelem 
(O/C by User) 

VYPNUTO Vypnutí systému nebo grupy ze střežení ČASOVAČEM. 
(Následující po PLNÉM ZAPNUTÍ). 

acct 18 E401 gg U000  UDÁL. 10=ZAPNUTI/VYP. 

406 Zrušení poplachu 
(Cancel) 

ZRUS K/SW Zrušení poplachu ZÓNOU (typu 09=KEYSWITCH). (Grupa 
se před zrušením vypne). 

Zrušení poplachu ZÓNOU (typu 39=KSW RESET). (Grupa 
nebo systém zůstane v zastřeženém stavu, po zrušení se 

zretuje a rearmuje ). 

acct 18 E406 gg U000  ZÓNA 11=RESET/ZRUSENI 

406 Zrušení poplachu 
(Cancel) 

ZRUSEN Zrušení poplachu UŽIVATELEM (zádáním platného 
uživatelského kódu). (Grupa nebo systém se při zrušení 

vypne). 

acct 18 E406 gg Uccc  UŽIV. 11=RESET/ZRUSENI 
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409 Zastřežení / odstřežení klíčem 
(Keyswitch O/C) 

ZAP KEYSW Plné zastřežení systému nebo grupy ZÓNOU (typu 
09=KEYSWITCH). 

 acct 18 R409 gg U000 ZÓNA 10=ZAPNUTI/VYP. 

409 Zastřežení / odstřežení klíčem 
(Keyswitch O/C) 

VYP KEYSW Vypnutí systému nebo grupy ZÓNOU (typu 
09=KEYSWITCH). 

(Následující po PLNÉM ZAPNUTÍ). 

acct 18 E409 gg U000  ZÓNA 10=ZAPNUTI/VYP. 

410 Dálkový přístup do systému      

412 Ukončen dálkový přístup do 
systému 

(Rem Acc Complete) 

DALK VOL. Ukončení spojení s Galaxy Goldem. Pouze přes modul 
E062. 

 acct 18 R412 01 U000 MODUL 14=PRIST DO MENU 

420 Kontrola vstupu      

421 Přístup nepovolen 
(Access Denied) 

NEPL. KOD V intervalu 1 min nedošlo k zadání druhého z duálních 
kódů 

acct 18 E421 01 Uccc  UŽIV. 16=ZAZNAM. ZONY 

421 Přístup nepovolen 
(Access Denied) 

OdmitKarta Odmítnuta platná karta/ přívěsek na čtečce MAX (např. 
kvůli časovému oknu nebo zastřežené grupě). 

Platí pro uživatele Galaxy / MAX. 

acct 18 E421 01 Uccc  UŽIV. 17=PRISTUPY MAX 

421 Přístup nepovolen 
(Access Denied) 

Nepl.Karta Přiložena neznámá, v systému nezadaná karta nebo 
přívěšek. 

acct 18 E421 01 U000  UDÁL. 17=PRISTUPY 
MAX, 04=SECURITY 

422 Přístup povolen 
(Access User Report) 

Plat. Použita platná karta/ přívěsek na čtečce MAX pro přístup 
do dveří. 

Platí pro uživatele Galaxy / MAX. 

acct 18 E422 01 Uccc  UŽIV. 17=PRISTUPY MAX 

423 Poplach na čtečce 
(MAX Alarm) 

POPL. MAX Násilné otevření dveří ovládaných čtečkou MAX (dveře 
otevřeny bez použití platné karty nebo ochodového 

tlačítka). 

acct 18 E423 01 COOO  UDÁL. 04=SECURITY 
17=PRISTUPY MAX 

426 Vyražené dveře řízené čtečkou 
(Access Door Prop) 

DVERE-CAS Poplach na čtečce MAX. Dveře zůstaly otevřené déle, než 
doba naprogramovaná v menu 63.2.3.3=Doba ot. dveri. 

acct 18 E426 01 C000  UDÁL. 04=SECURITY 

440 Zastřežení / odstřežení systému      

441 Zastřeženo, uživatel přítomen 
(Armed Stay) 

CAST ZAP Částečné zapnutí systému nebo grupy UŽIVATELEM z 
KLÁVESNICE. 

 acct 18 R441 gg Uccc UŽIV. 10=ZAPNUTI/VYP. 

441 Zastřeženo, uživatel přítomen 
(Armed Stay) 

CAST ZAP Částečné zapnutí systému nebo grupy UŽIVATELEM ze 
ČTEČKY. 

 acct 18 R441 gg Uccc UŽIV. 10=ZAPNUTI/VYP. 

441 Zastřeženo, uživatel přítomen 
(Armed Stay) 

CAST ZAP Částečné zastřežení systému nebo grupy z KLÁVESNICE 
(tlačítkem A/B bez kódu). 

 acct 18 R441 gg U000 MODUL 10=ZAPNUTI/VYP. 

442 Zastřeženo klíčem, uživatel 
přítomen 

(Keyswitch Armed) 

C/ZAP KSW Částečné zapnutí systému nebo grupy ZÓNOU (typu 
09=KEYSWITCH). 

 acct 18 R442 gg U000 ZÓNA 10=ZAPNUTI/VYP. 
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451 Předčasné zastřežení / odstřežení 
(Early O/C) 

VYP BRZY K zapnutí systému nebo grupy došlo brzy (před časem 
pro VYP definovaném v naprogramování časovačů). 

acct 18 E451 gg U000  UDÁL. 10=ZAPNUTI/VYP. 

454 Selhalo zastřežení 
(Failed To Close) 

ZAP POZDE K zapnutí systému nebo grupy došlo pozdě (po čase pro 
ZAP definovaném v naprogramování časovačů). 

 acct 18 R454 gg U000 UDÁL. 10=ZAPNUTI/VYP. 

454 Selhalo zastřežení 
(Failed To Close) 

SELH. ZAP Nedošlo k zastřežení grupy do doby od zahájení zapínání 
definované v parametru 51.35=Selhani zap. Pouze Galaxy 

60, 128, 500, 504 a 512. 

 acct 18 R454 gg U000 UDÁL. 10=ZAPNUTI/VYP. 

459 Událost následovala po zastřežení 
(Recent Close) 

PREDCHZAP K poplachu došlo do 5 minut od zastřežení systému 
(možnost planého poplachu nesprávnou obsluhou). 

(Posílá se hned po poplachové události). 

acct 18 E459 gg U000  UDÁL. 10=ZAPNUTI/VYP. 

461 Zadán špatný kód 
(Wrong Code Entered) 

CHYB. KOD Poplach vyvolaný zadáním neplatného kódu 6-krát za 
sebou. Vyžaduje reset systému. 

acct 18 E461 01 C000  MODUL 09=TAMPER POPL. 

462 Zadán platný kód 
(Legal Code Entered) 

PLAT. KOD Vložení platného uživatelského kódu s úrovní 0 acct 18 E462 01 Uccc  UŽIV. 16=ZAZNAM. ZONY 

462 Zadán platný kód 
(Legal Code Entered) 

PLAT. KOD Vložení platného bankomatového kódu. Pouze Galaxy 
512. 

acct 18 E462 01 Uccc  UŽIV. 16=ZAZNAM. ZONY 

463 Rearm po poplachu 
(Rearm After Alarm) 

NOVE ZAP Nové zapnutí systému po poplachu, který nebyl zrušen 
uživatelem (rearm). 

acct 18 E463 gg U000  UDÁL. 10=ZAPNUTI/VYP. 

464 Automatické zastřežení - oddálení 
(Auto Arm Time Ext) 

PRODLOUZ. Oddáleno zastřežení automatické zastřežení systému 
nebo grupy (zadáním uživatelského kódu). 

acct 18 E464 gg Uccc  UŽIV. 10=ZAPNUTI/VYP. 

464 Automatické zastřežení - oddálení 
(Auto Arm Time Ext) 

PREDB.VAR Zahájena doba předběžného varování před automatickým 
zastřežením systému nebo grupy. 

acct 18 E464 gg U000  UDÁL. 10=ZAPNUTI/VYP. 

465 Reset tísňového poplachu 
(PA Reset) 

PA RESET Reset poplachu typu PA provedený UŽIVATELEM. acct 18 E465 gg Uccc  UŽIV. 10=ZAPNUTI/VYP. 

465 Reset tísňového poplachu 
(PA Reset) 

PA RESET Reset poplachu typu PA  provedený ZÓNOU (typu 
39=KSW RESET) 

acct 18 E465 gg U000  ZÓNA 10=ZAPNUTI/VYP. 

530 Vyřazení modulů systému      

531 Přidán systémový modul 
(Module Added) 

PRIDANO Přidání modulu do konfigurace. acct 98 E531 01 000  MODUL 09=TAMPER POPL. 

532 Odebrán systémový modul 
(Module Removed) 

ODSTRANEN Modul byl odstraněn z konfigurace systému technikem.  acct 18 R532 01 000 MODUL 09=TAMPER POPL. 

550 Vyřazení komunikace       

553 Zákaz dálkového přístupu 
(Disable Download) 

DAL PRIST+ Zakázán dálkový přístup (narušením zóny typu 27=DAL 
PRIST). 

acct 18 E553 gg Czzz acct 18 R553 gg Czzz ZÓNA 14=PRIST DO MENU 

570 Přemostění      
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572 Přemostění 24-hodinové zóny 
(24 Hour Bypass) 

VYN.OTRES Globální vynechání všech zón typu 47=OTRES. DET. 
Pouze Galaxy 512. 

acct 18 E572 01 C000  UDÁL. 08=VYNECHANE Z. 

572 Přemostění 24-hodinové zóny 
(24 Hour Bypass) 

VYN.BANK1+ Globální vynechání všech zón typu 48=BANKOMAT1. 
Pouze Galaxy 512. 

acct 18 E572 01 C000 acct 18 R572 01 C000 UDÁL. 08=VYNECHANE Z. 

572 Přemostění 24-hodinové zóny 
(24 Hour Bypass) 

VYN.BANK2+ Globální vynechání všech zón typu 49=BANKOMAT2. 
Pouze Galaxy 512. 

acct 18 E572 01 C000 acct 18 R572 01 C000 UDÁL. 08=VYNECHANE Z. 

572 Přemostění 24-hodinové zóny 
(24 Hour Bypass) 

VYN.BANK3+ Globální vynechání všech zón typu 50=BANKOMAT3. 
Pouze Galaxy 512. 

acct 18 E572 01 C000 acct 18 R572 01 C000 UDÁL. 08=VYNECHANE Z. 

572 Přemostění 24-hodinové zóny 
(24 Hour Bypass) 

VYN.BANK4+ Globální vynechání všech zón typu 51=BANKOMAT4. 
Pouze Galaxy 512. 

acct 18 E572 01 C000 acct 18 R572 01 C000 UDÁL. 08=VYNECHANE Z. 

573 Přemostění zóny - vloupání 
(Burglary Bypass) 

VYNECHANA Zóna byla vynechána. acct 18 E573 gg Czzz  ZÓNA 08=VYNECHANE Z. 

573 Přemostění zóny - vloupání 
(Burglary Bypass) 

NUCvynech+ Nucené vynechání zóny. Není u Galaxy 512. acct 18 E573 gg Czzz acct 18 R573 gg Czzz ZÓNA 08=VYNECHANE Z. 

574 Přemostění grupy 
(Group Bypass) 

VYNECH GR+ Globální vynechání všech vynechatelných zón v grupě. 
Není u Galaxy 512. 

acct 18 E574 gg Czzz acct 18 R574 gg Czzz UŽIV. 08=VYNECHANE Z. 

600 Testy / pomocné události      

601 Manuální test 
(Manual Test Report) 

TEST TECH Manuální test spojení (jednorázový) telefonního 
komunikátoru E062 nebo modulu RS232 E054/55 

provedený technikem. 

acct 18 E601 01 C000  UDÁL. 12=MODULY/KOMUN. 

602 Periodický test 
(Periodic Test Report) 

AUTOTEST Automatický test spojení (periodický) telefonního 
komunikátoru E062 nebo modulu RS232 E054/55. 

acct 18 E602 01 C000  UDÁL. 12=MODULY/KOMUN. 

607 Průchodový test 
(Walk Test) 

PRUCH.TST+ Zahájení průchodového testu. acct 18 R607 gg Uccc acct 18 E607 gg Uccc UŽIV. 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

KONCOVA Test zóny typu 01=KONCOVA. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

ODCHODOVA Test zóny typu 02=ODCHODOVA. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

NARUSITEL Test zóny typu 03=NARUSITEL. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

24 HODIN Test zóny typu 04=24 HODIN. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

SECURITY Test zóny typu 05=SECURITY. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

DUAL Test zóny typu 06=DUAL. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 
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611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

VSTUPNI Test zóny typu 07=VSTUPNI. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

ZAP TLAC Test zóny typu 08=ZAP TLAC. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

KEYSWITCH Test zóny typu 09=KEYSWITCH acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

SEC/KONC. Test zóny typu 10=SEC/KONC. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

CAST KONC Test zóny typu 11=CAST KONC. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

CAST VST Test zóny typu 12=CAST VST. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

PA Test zóny typu 13=PA. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

PA TICHY Test zóny typu 14=PA TICHY. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

PA ZPOZD. Test zóny typu 15=PA ZPOZD acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

T/ZPOZ PA Test zóny typu 16=T/ZPOZD PA acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

SPOJ Test zóny typu 17=SPOJ. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

VOLNA Test zóny typu 18=VOLNA acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

POZAR Test zóny typu 19=POZAR. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

TAMPER Test zóny typu 20=TAMPER acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

TA.SIRENY Test zóny typu 21=TA.SIRENY. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

PAROVA Test zóny typu 22=PAROVA. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

VYBITEaku Test zóny typu 23=VYBITEaku acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

POR LINKY Test zóny typu 24=POR LINKY acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 
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611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

VYP SITE Test zóny typu 25=VYP SITE acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

HISTORIE Test zóny typu 26=HISTOR. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

DAL PRIST Test zóny typu 27=DAL PRIST. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

VIDEO Test zóny typu 28=VIDEO. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

VID. ODCH Test zóny typu 29=VID. ODCH. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

ZPOZD NAR Test zóny typu 30=ZPOZD NAR acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

ZPOZ HIST Test zóny typu 31=ZPOZ HIST acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

ZAP HIST Test zóny typu 32=ZAP HIST. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

ZAKAZ-A Test zóny typu 33=ZAKAZ. A. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

ZAKAZ-B Test zóny typu 34=ZAKAZ. B. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

HLID.VYCH Test zóny typu 35=HLID.VYCH. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

MASK Test zóny typu 36=MASK. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

URGENTNI Test zóny typu 37=URGENTNI. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

TISEN-VYP Test zóny typu 38=TISEN-VYP. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

KSW RESET Test zóny 39=KSW RESET acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

OTRES.DET Test zóny typu 47=OTRES.DET. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

BANKOMAT1 Test zóny typu 48=BANKOMAT1. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

BANKOMAT2 Test zóny typu 49=BANKOMAT2. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK BANKOMAT3 Test zóny typu 50=BANKOMAT3. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 
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(Point Tested OK) 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

BANKOMAT4 Test zóny typu 51=BANKOMAT4. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

TRV. POPL Test zóny typu 52=TRV. POPL. acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

611 Zóna otestována OK 
(Point Tested OK) 

SOAK TEST+ Narušení zóny zařazené do soak testu při zastřeženém 
systému nebo grupě. 

Všechny typy zón (BA, PA, HA), kromě požární. 

acct 18 E611 gg Czzz  ZÓNA 07=TESTY 

620 Události zaznamenané do historie      

625 Změna nastavení data / času 
(Time/Date Reset) 

NOVY C/D Změna času nebo data v ústředně (vysílá se až po jejím 
provedení). 

acct 18 E625 01 Uccc  UŽIV. VYSÍLÁ SE VŽDY 

627 Vstup do programovacího režimu 
(Prog Mode Entry) 

TECHNIK+ Vstup do režimu technika. acct 18 E627 01 C000  UDÁL. 09=TAMPER POPL. 

628 Ukončení programovacího režimu 
(Prog Mode Exit) 

TECHNIK- Opuštění režimu technika. acct 18 E628 01 C000  UDÁL. 09=TAMPER POPL. 
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Číslování zón – linka 1 

DIP SW3-8 =OFF (interní RIO1 přihlášeno jako 101) 
 Linka RIO Zóna Alarm   Linka RIO Zóna Alarm  

1 00 1 001  1 02 1 033  

1 00 2 002  1 02 2 034  

1 00 3 003  1 02 3 035  

1 00 4 004  1 02 4 036  

1 00 5 005  1 02 5 037  

1 00 6 006  1 02 6 038  

1 00 7 007  1 02 7 039  

Interní RIO 100 

1 00 8 008  

Externí RIO 102 

1 02 8 040  

1 01 1 009       

1 01 2 010       

1 01 3 011       

1 01 4 012       

1 01 5 013       

1 01 6 014       

1 01 7 015       

Interní RIO 101 

1 01 8 016  

 

     

 

DIP SW3-8 =ON (interní RIO1 přihlášeno jako 001) 
 Linka RIO Zóna Alarm   Linka RIO Zóna Alarm  

1 00 1 001  1 01 1 025  

1 00 2 002  1 01 2 026  

1 00 3 003  1 01 3 027  

1 00 4 004  1 01 4 028  

1 00 5 005  1 01 5 029  

1 00 6 006  1 01 6 030  

1 00 7 007  1 01 7 031  

Interní RIO 100 

1 00 8 008  

Externí RIO 101 

1 01 8 032  

0 01 1 009  1 02 1 033  

0 01 2 010  1 02 2 034  

0 01 3 011  1 02 3 035  

0 01 4 012  1 02 4 036  

0 01 5 013  1 02 5 037  

0 01 6 014  1 02 6 038  

0 01 7 015  1 02 7 039  

Interní RIO 001 

0 01 8 016  

Externí RIO 102 

1 02 8 040  
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Číslování zón – linka 1 (pro adresu RIO 102 a výše) 
Linka RIO Zóna Alarm  Linka RIO Zóna Alarm  Linka RIO Zóna Alarm 

 1 06 1 65  1 12 1 113 

 1 06 2 66  1 12 2 114 

 1 06 3 67  1 12 3 115 

 1 06 4 68  1 12 4 116 

 1 06 5 69  1 12 5 117 

 1 06 6 70  1 12 6 118 

 1 06 7 71  1 12 7 119 

 1 06 8 72  1 12 8 120 

 1 07 1 73  1 13 1 121 

 1 07 2 74  1 13 2 122 

 1 07 3 75  1 13 3 123 

 1 07 4 76  1 13 4 124 

 1 07 5 77  1 13 5 125 

 1 07 6 78  1 13 6 126 

 1 07 7 79  1 13 7 127 

Interní RIO 100 a 101 

 1 07 8 80  1 13 8 128 

1 02 1 33  1 08 1 81  1 14 1 129 

1 02 2 34  1 08 2 82  1 14 2 130 

1 02 3 35  1 08 3 83  1 14 3 131 

1 02 4 36  1 08 4 84  1 14 4 132 

1 02 5 37  1 08 5 85  1 14 5 133 

1 02 6 38  1 08 6 86  1 14 6 134 

1 02 7 39  1 08 7 87  1 14 7 135 

1 02 8 40  1 08 8 88  1 14 8 136 

1 03 1 41  1 09 1 89  1 15 1 137 

1 03 2 42  1 09 2 90  1 15 2 138 

1 03 3 43  1 09 3 91  1 15 3 139 

1 03 4 44  1 09 4 92  1 15 4 140 

1 03 5 45  1 09 5 93  1 15 5 141 

1 03 6 46  1 09 6 94  1 15 6 142 

1 03 7 47  1 09 7 95  1 15 7 143 

1 03 8 48  1 09 8 96  1 15 8 144 

1 04 1 49  1 10 1 97      

1 04 2 50  1 10 2 98      

1 04 3 51  1 10 3 99      

1 04 4 52  1 10 4 100      

1 04 5 53  1 10 5 101      

1 04 6 54  1 10 6 102      

1 04 7 55  1 10 7 103      

1 04 8 56  1 10 8 104      

1 05 1 57  1 11 1 105      

1 05 2 58  1 11 2 106      

1 05 3 59  1 11 3 107      

1 05 4 60  1 11 4 108      

1 05 5 61  1 11 5 109      

1 05 6 62  1 11 6 110      

1 05 7 63  1 11 7 111      

1 05 8 64  1 11 8 112      
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Číslování zón – linka 2 
Linka RIO Zóna Alarm  Linka RIO Zóna Alarm  Linka RIO Zóna Alarm 

2 00 1 145  2 06 1 193  2 12 1 241 

2 00 2 146  2 06 2 194  2 12 2 242 

2 00 3 147  2 06 3 195  2 12 3 243 

2 00 4 148  2 06 4 196  2 12 4 244 

2 00 5 149  2 06 5 197  2 12 5 245 

2 00 6 150  2 06 6 198  2 12 6 246 

2 00 7 151  2 06 7 199  2 12 7 247 

2 01 8 152  2 06 8 200  2 12 8 248 

2 01 1 153  2 07 1 201  2 13 1 249 

2 01 2 154  2 07 2 202  2 13 2 250 

2 01 3 155  2 07 3 203  2 13 3 251 

2 01 4 156  2 07 4 204  2 13 4 252 

2 01 5 157  2 07 5 205  2 13 5 253 

2 01 6 158  2 07 6 206  2 13 6 254 

2 01 7 159  2 07 7 207  2 13 7 255 

2 01 8 160  2 07 8 208  2 13 8 256 

2 02 1 161  2 08 1 209  2 14 1 257 

2 02 2 162  2 08 2 210  2 14 2 258 

2 02 3 163  2 08 3 211  2 14 3 259 

2 02 4 164  2 08 4 212  2 14 4 260 

2 02 5 165  2 08 5 213  2 14 5 261 

2 02 6 166  2 08 6 214  2 14 6 262 

2 02 7 167  2 08 7 215  2 14 7 263 

2 02 8 168  2 08 8 216  2 14 8 264 

2 03 1 169  2 09 1 217  2 15 1 265 

2 03 2 170  2 09 2 218  2 15 2 266 

2 03 3 171  2 09 3 219  2 15 3 267 

2 03 4 172  2 09 4 220  2 15 4 268 

2 03 5 173  2 09 5 221  2 15 5 269 

2 03 6 174  2 09 6 222  2 15 6 270 

2 03 7 175  2 09 7 223  2 15 7 271 

2 03 8 176  2 09 8 224  2 15 8 272 

2 04 1 177  2 10 1 225      

2 04 2 178  2 10 2 226      

2 04 3 179  2 10 3 227      

2 04 4 180  2 10 4 228      

2 04 5 181  2 10 5 229      

2 04 6 182  2 10 6 230      

2 04 7 183  2 10 7 231      

2 04 8 184  2 10 8 232      

2 05 1 185  2 11 1 233      

2 05 2 186  2 11 2 234      

2 05 3 187  2 11 3 235      

2 05 4 188  2 11 4 236      

2 05 5 189  2 11 5 237      

2 05 6 190  2 11 6 238      

2 05 7 191  2 11 7 239      

2 05 8 192  2 11 8 240      
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Číslování zón – linka 3 

Linka RIO Zóna Alarm  Linka RIO Zóna Alarm  Linka RIO Zóna Alarm 

3 00 1 273  3 06 1 321  3 12 1 369 

3 00 2 274  3 06 2 322  3 12 2 370 

3 00 3 275  3 06 3 323  3 12 3 371 

3 00 4 276  3 06 4 324  3 12 4 372 

3 00 5 277  3 06 5 325  3 12 5 373 

3 00 6 278  3 06 6 326  3 12 6 374 

3 00 7 279  3 06 7 327  3 12 7 375 

3 01 8 280  3 06 8 328  3 12 8 376 

3 01 1 281  3 07 1 329  3 13 1 377 

3 01 2 282  3 07 2 330  3 13 2 378 

3 01 3 283  3 07 3 331  3 13 3 379 

3 01 4 284  3 07 4 332  3 13 4 380 

3 01 5 285  3 07 5 333  3 13 5 381 

3 01 6 286  3 07 6 334  3 13 6 382 

3 01 7 287  3 07 7 335  3 13 7 383 

3 01 8 288  3 07 8 336  3 13 8 384 

3 02 1 289  3 08 1 337  3 14 1 385 

3 02 2 290  3 08 2 338  3 14 2 386 

3 02 3 291  3 08 3 339  3 14 3 387 

3 02 4 292  3 08 4 340  3 14 4 388 

3 02 5 293  3 08 5 341  3 14 5 389 

3 02 6 294  3 08 6 342  3 14 6 390 

3 02 7 295  3 08 7 343  3 14 7 391 

3 02 8 296  3 08 8 344  3 14 8 392 

3 03 1 297  3 09 1 345  3 15 1 393 

3 03 2 298  3 09 2 346  3 15 2 394 

3 03 3 299  3 09 3 347  3 15 3 395 

3 03 4 300  3 09 4 348  3 15 4 396 

3 03 5 301  3 09 5 349  3 15 5 397 

3 03 6 302  3 09 6 350  3 15 6 398 

3 03 7 303  3 09 7 351  3 15 7 399 

3 03 8 304  3 09 8 352  3 15 8 400 

3 04 1 305  3 10 1 353      

3 04 2 306  3 10 2 354      

3 04 3 307  3 10 3 355      

3 04 4 308  3 10 4 356      

3 04 5 309  3 10 5 357      

3 04 6 310  3 10 6 358      

3 04 7 311  3 10 7 359      

3 04 8 312  3 10 8 360      

3 05 1 313  3 11 1 361      

3 05 2 314  3 11 2 362      

3 05 3 315  3 11 3 363      

3 05 4 316  3 11 4 364      

3 05 5 317  3 11 5 365      

3 05 6 318  3 11 6 366      

3 05 7 319  3 11 7 367      

3 05 8 320  3 11 8 368      
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Číslování zón – linka 4 

Linka RIO Zóna Alarm  Linka RIO Zóna Alarm  Linka RIO Zóna Alarm 

4 00 1 401  4 06 1 449  4 12 1 497 

4 00 2 402  4 06 2 450  4 12 2 498 

4 00 3 403  4 06 3 451  4 12 3 499 

4 00 4 404  4 06 4 452  4 12 4 500 

4 00 5 405  4 06 5 453  4 12 5 501 

4 00 6 406  4 06 6 454  4 12 6 502 

4 00 7 407  4 06 7 455  4 12 7 503 

4 01 8 408  4 06 8 456  4 12 8 504 

4 01 1 409  4 07 1 457  4 13 1 505 

4 01 2 410  4 07 2 458  4 13 2 506 

4 01 3 411  4 07 3 459  4 13 3 507 

4 01 4 412  4 07 4 460  4 13 4 508 

4 01 5 413  4 07 5 461  4 13 5 509 

4 01 6 414  4 07 6 462  4 13 6 510 

4 01 7 415  4 07 7 463  4 13 7 511 

4 01 8 416  4 07 8 464  4 13 8 512 

4 02 1 417  4 08 1 465  4 14 1 513 

4 02 2 418  4 08 2 466  4 14 2 514 

4 02 3 419  4 08 3 467  4 14 3 515 

4 02 4 420  4 08 4 468  4 14 4 516 

4 02 5 421  4 08 5 469  4 14 5 517 

4 02 6 422  4 08 6 470  4 14 6 518 

4 02 7 423  4 08 7 471  4 14 7 519 

4 02 8 424  4 08 8 472  4 14 8 520 

4 03 1 425  4 09 1 473  4 15 1 521 

4 03 2 426  4 09 2 474  4 15 2 522 

4 03 3 427  4 09 3 475  4 15 3 523 

4 03 4 428  4 09 4 476  4 15 4 524 

4 03 5 429  4 09 5 477  4 15 5 525 

4 03 6 430  4 09 6 478  4 15 6 526 

4 03 7 431  4 09 7 479  4 15 7 527 

4 03 8 432  4 09 8 480  4 15 8 528 

4 04 1 433  4 10 1 481      

4 04 2 434  4 10 2 482      

4 04 3 435  4 10 3 483      

4 04 4 436  4 10 4 484      

4 04 5 437  4 10 5 485      

4 04 6 438  4 10 6 486      

4 04 7 439  4 10 7 487      

4 04 8 440  4 10 8 488      

4 05 1 441  4 11 1 489      

4 05 2 442  4 11 2 490      

4 05 3 443  4 11 3 491      

4 05 4 444  4 11 4 492      

4 05 5 445  4 11 5 493      

4 05 6 446  4 11 6 494      

4 05 7 447  4 11 7 495      

4 05 8 448  4 11 8 496      
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Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honeywell, spol. s.r.o. -  
Security Products o.z. 

Havránkova 33 619 00  

BRNO – Dolní Heršpice 

Tel.: 543 558 111 

Fax: 543 558 117 a 18 

Honeywell, spol. s.r.o. -  
Security Products o.z. 

Pištěkova 782 

149 00 PRAHA 4 

Tel.: 271 001 700 a 11 

Fax: 271 001 710 

Honeywell, spol. s.r.o. -  
Security Products o.z. 

Rodinná 38 

700 30 OSTRAVA 

Tel.: 596 617 425 

Fax: 566 617 426 

Honeywell, spol. s.r.o. -  
Security Products o.z. 

Vajnorská 142 

831 04 BRATISLAVA, SK 

Tel.: (+421 2) 4445 4660 

Fax: (+421 2) 4445 4265 
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