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Tent
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Syst
podl
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insta
doku
Dalš
systé
příru
NetA

a
ýchozí tovární nastavení spínačů DIP 
, panel Gateway), jak je znázorněno níže: 

kutečná orientace spínačů DIP se může lišit v závislosti na 
 panelu. Další informace o konfiguraci spínačů DIP najdete 

zdroj napájení:  Zdroj napájení PoE (Power Over Ethernet) 
 V stejnosm. 
ři použití napájení PoE je k dispozici celkem maximálně 

 stejnosm. pro všechna externí zařízení (zámek, čtečky, 
í zařízení).
zdroj komunikace: IP/Ethernet nebo USB.
konfiguraci relé (viz schéma zapojení na straně 2).

 

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+12V NC

EXT NO

+12V NC

EXT NO

12 V stejnosm. Externí napájení (EXT) í na svorkách relé:  
ejnosm. (výchozí) 
terní zdroj napájení 

é: V klidu sepnuté 
bo V klidu rozepnuté 
chozí nastavení):

+12V NC

EXT NO

+12V NC

EXT NO

V klidu rozepnuté (NO )V klidu sepnuté (NC)
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vod
o dokument popisuje základní kroky instalace, zapojení a 
igurace potřebné pro systém řízení přístupu NetAXS-123.
ém NetAXS-123 lze nakonfigurovat mnoha různými způsoby 
e konkrétních potřeb koncového uživatele. Tento dokument se 
vá systémem jednoho panelu pro jedny dveře.  Další dveře se 
lují, zapojují a konfigurují podobně jako první dveře. Tento 
ment nepokrývá všechny tyto konfigurace. 
í informace o konfiguraci a instalaci včetně pokynů týkajících se 
mu WIN-PAK nebo komunikace RS-485 najdete v uživatelské 
čce NetAXS-123, č. 800-05168 nebo na disku CD produktu 
XS-123.

2) Příprav
1. Ověřte v

(adresa 1

Poznámka:  S
orientaci montáže
v části Příloha F.

2. Zjistěte 
nebo 12

Poznámka:   P
450 mA při 12 V
vstupní a výstupn

3. Zjistěte 
4. Zjistěte 

• Napájen
12 V st
nebo ex
(EXT):

• Typ rel
(NC) ne
(NO, vý
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3) P ní k el. síti
 k panelu napájení (PoE nebo zdroj 12 V stejnosm.)

napájení panelu.

Rozsvítí se kontrolka PoE nebo PWR a po určitou 
dobu bude načítán operační systém.

Kontrolka RUN LED bude zpočátku 
svítit červeně a poté jednou za sekundu 
zeleně blikat.
funkčnost panelu a zapojení.

Aktivujte kterékoli vstupní zařízení. Kontrolka STS 
LED by měla krátce modře bliknout.

Přiložte kartu ke kterékoli čtečce. Kontrolka RDR 
LED by měla krátce zeleně bliknout.

 
ÚSPĚŠNĚ JSTE SPUSTILI 

notku pro řízení přístupu NetAXS-123.

1.  

2. V
pou

3. V

4. K

GRATULUJEME!
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ořadí připojení zařízení 4) Připoje
1. Připojte

2. Ověřte 

•  

•  

3. Ověřte 

•  

•  

jed

čtečky Připojte čtečky k bloku svorkovnice dle 
diagramu připojení.

stupní zařízení (jsou-li 
žita)

Připojte zařízení pro žádost o odchod 
nebo spínač stavu/polohy dveří (je-li 
použit) k bloku svorkovnice dle diagramu 
připojení.

ýstupní zařízení Připojte zamykací zařízení a pomocná 
zařízení (vniknutí, hlásič, světlo atd.) 
(jsou-li použita) k bloku svorkovnice dle 
diagramu připojení

omunikace Připojte řídicí jednotku k počítači pomocí 
kabelu Ethernet nebo Micro USB-B.

Poznámka: Před připojením rozhraní 
USB nainstalujte ovladače rozhraní USB 
(viz oddíl 5.1).

EXIT
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5) P
Tent
serve

Poz
Spín
bylo

5.1 

Varo
nain

Při n
použ

tím na položku Install USB Drivers spusťte průvodce 
í ovladače USB.

tím na možnost Next zobrazte obrazovku Ready to 
the Program.
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řipojení k webovému serveru 
o oddíl popisuje dvě konfigurace připojení počítače k webovému 
ru NetAXS-123.

• Připojení přes port USB.
• Připojení přes port Ethernet.
námka:  Panel, který připojujete k počítači, je panel Gateway. 
ač DIP 6 na panelu Gateway musí být ve stavu ZAPNUTO, aby 
 připojení úspěšné.

Připojení přes port USB 

vání: NEPřIPOJUJTE kabel USB k panelu, dokud NEJSOU 
stalovány ovladače.

astavování připojení panelu NetAXS-123 přes rozhraní USB 
ijte tento postup. (Tento postup proveďte pouze jednou.)

1. Vložte do počítače se systémem Windows disk CD produktu 
NetAXS-123. Ve webovém prohlížeči bude otevřena nabídka 
produktu NetAXS-123. 

Poznámka: Pokud se nabídka produktu neotevře v prohlížeči 
automaticky, klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start 
a zvolte možnost Prozkoumat. Ve stromu složek najděte 
jednotku CD, ve které je vložen disk CD produktu NetAXS-
123, a klepněte na ni. 

2. Klepnu
instalac

3. Klepnu
Install 
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Poz
výzv
přísl

nčení instalace systém zobrazí závěrečnou 
ku:

te na tlačítko Finish.

ní počítače k panelu NetAXS-123 kabelem USB-A - 
SB-B.

 napájení řídicí jednotky NetAXS-123.

 6, „Přihlášení k systému“ na straně 7.
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námka:  Pokud systém před instalací nebo během ní zobrazí 
y k potvrzení, potvrzujte a schvalujte instalaci klepnutím na 
ušné možnosti.

4. Klepnutím na tlačítko Install zahajte instalaci.

5. Po doko
obrazov

6. Klepně

7. Připoje
Micro U

8. Zapněte

Přejděte k části
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5.2 
Pane
stand
Ethe
Prov

1

Důle
která
nutn

ení k systému
e internetový prohlížeč (podporovány jsou aplikace 
 Explorer a Mozilla Firefox).

vací obrazovku zobrazíte připojením k výchozí 
anelu zadáním adresy IP do pole adresa:

Při použití rozhraní USB https://192.168.2.150 (pevná 
adresa)

Při použití rozhraní IP/Ethernet: https://192.168.1.150 
(výchozí)
okud se k webu připojujete pomocí prohlížeče, je 
dponu https://, aby bylo připojení zabezpečené. 
pona http://, která je výchozí ve většině prohlížečů, 
t.
ýchozí adresu IP sítě Ethernet lze změnit za účelem 
čení nebo sladění s existující sítí. Další podrobnosti 
říloha B.

e zobrazené certifikáty zabezpečení klepnutím na 
t „Pokračovat na tento web“.
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Připojení přes port Ethernet 
l NetAXS-123 můžete k počítači připojit buď přímo pomocí 
ardního kříženého kabelu Ethernet nebo přes přepínač sítě 

rnet se standardními kabely Ethernet.
eďte následující kroky:
. Před prvním připojením k panelu NetAXS-123 

nakonfigurujte síťové připojení počítače:
a. Vyberte položky Start > Nastavení > Ovládací panel.
b. Klepněte na možnost Síťová a telefonická připojení.
c. Označte své místní připojení Ethernet (označené 

většinou jako Připojení k místní síti) a klepnutím 
pravým tlačítkem na ikonu zobrazte obrazovku 
Připojení k místní síti - vlastnosti.

d. Zvýrazněte připojení Protokol sítě Internet (TCP/IP).
e. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti zobrazte aktuální 

vlastnosti protokolu sítě Internet ve vašem systému.
žité: Poznamenejte si aktuální konfiguraci sítě vašeho počítače, 
 se zobrazí v této obrazovce. Tuto konfiguraci bude později 
o obnovit.

f. Vyberte možnost „Použít následující adresu IP“.
g. Do pole Adresa IP zadejte „192.168.1.10“.
h. Do pole Maska podsítě zadejte „255.255.255.0“.
i. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte zadání.

6) Přihláš
1. Otevřet

Internet

2. Přihlašo
adrese p

•  

•  

Poznámka:  P
třeba použít pře
Standardní před
nebude fungova
Poznámka:  V
lepšího zabezpe
najdete v části P

3. Schvalt
možnos
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Poz
odpo
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4

Poz
uživ
nové

5
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námka:  Pokud se zobrazí hlášení o chybě certifikátu, 
vídajícím postupem ho potvrďte a pokračujte. Tyto kroky se liší 
islosti na prohlížeči. 

. Do pole Uživatelské jméno zadejte „adminČeština“ a do 
pole Heslo zadejte také „admin“. Uživatelské jméno i heslo 
rozlišují malá a velká písmena.

námka:  Pro zvýšení zabezpečení se doporučuje změnit výchozí 
atelské jméno (adminČeština) i heslo (admin) na jméno a heslo 
ho uživatele. Další podrobnosti najdete v části Příloha A.
. Klepnutím na tlačítko Login zobrazíte hlavní okno systému 

NetAXS-123, jinak nazývané jako „cílová stránka“.
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7) K
Níže
k úsp

Post
bylo
každ
odka

tavení komunikace na „Režim Web“.

dce Komunikace klepnutím na položku Hostitel/
a zobrazíte záložku Komunikace Hostitel/Smyčka.
p webového připojení vyberte možnost Žádné.
tím na možnost Odeslat změnu uložíte.

 se na cílovou stránku klepnutím na položku .

2

a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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onfigurace systému
 uvedený postupový diagram představuje kroky nutné 
ěšnému naprogramování panelu NetAXS-123. 

upujte podle podrobných kroků v následujících šesti částech, aby 
 zajištěno úspěšné naprogramování panelu NetAXS-123. Zahajte 
ý z hlavních kroků na cílové stránce výběrem zobrazeného 
zu.  Vraťte se na cílovou stránku klepnutím na položku .

Krok  - Nas

A NASTAVIT KOMUNIKACI

KONFIGURACE DVEŘÍ(S)

PŘIDAT ČASOVÉ ZÓNY

NASTAVIT ČAS

VYTVOŘIT PŘÍSTUPOVÉ
ÚROVNĚ

PŘIDAT KARTY

E

D

C

B

F

Nastavení hodin v panelu na místní čas

Výběr typu komunikace (webová nebo hostitelská)

Vytváření časových zón sloužících k zamykání nebo 
odemykání dveří dle plánu a k udělování nebo 
zamezování přístupu držitelů karet ke dveřím 

Vytváření a popisování čteček, vstupních a 
výstupních zařízení a přiřazování časových rozvrhů 
dveřím

Určuje, ke kterým dveřím a kdy mají držitelé karet 
přístup.

Přiřazení přístupových úrovní kartám a karet 
držitelům

A

1. V nabí
Smyčk

2. Jako ty
3. Klepnu
4. Vraťte

1
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Kro ání časových zón.

dce čas klepnutím na položku časové zóny zobrazíte 
u časové zóny.
e Název časového plánu.
e čas začátku a čas konce. Vyberte dny v týdnu. 
tím na možnost Přidat časovou zónu uložíte nový 
 plán.
 se na cílovou stránku klepnutím na položku .

2
3

4

a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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k - Nastavení času. Krok  - PřidB

1. V nabídce čas klepnutím na možnost Aktuální čas 
zobrazíte záložku Aktuální čas.

2. Zadejte aktuální místní čas, datum a zeměpisné časové 
pásmo.

3. Klepnutím na možnost Odeslat změny uložíte.
4. Vraťte se na cílovou stránku klepnutím na položku .

1

2

C

1. V nabí
záložk

2. Zadejt
3. Vybert
4. Klepnu

časový
5. Vraťte

1
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Kro nfigurace dveří: Přiřazení plánu automatického 
odemykání dveří

ení zámku můžete upravovat po klepnutí na možnost 
y.
 Název pro zamykací zařízení / výstup.
m doby pulzu určíte, jak dlouho po přiložení karty 
u dveře odemknuty.

inný krok) Pokud chcete, aby byly tyto dveře 
nuty během naplánovaného časového úseku, vyberte 
u časovou zónu z rozevíracího seznamu Sepnuto.
tím na možnost Odeslat změny změny uložíte.

1

2

3
4

5

a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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k - Konfigurace dveří
- Konfigurace dveří: čtečka štítků

- KoD
D1

1. V nabídce Konfigurace klepnutím na možnost Dveře 
zobrazíte záložku čtečka A.

2. Zadejte Název pro čtečku A.
3. Klepnutím na možnost Odeslat změny změnu uložíte.

1

2

3

D2

1. Nastav
Výstup

2. Zadejte
3. Zadání

zůstano
4. (nepov

odemk
vhodno

5. Klepnu
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onfigurace dveří: Stav dveří (je-li používán)
okud není spínač polohy dveří použit, PŘESKOČTE TUTO 

 na položku .

te na záložku Vstupy.
te na pododkaz Stav.
 Název pro vstupní zařízení.

e Režim (V klidu sepnuté (NC) nebo V klidu 
uté (NO):
e typ Vyvážení.
tím na možnost Odeslat změny změny uložíte.  

31 2 4
5
6

a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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- Konfigurace dveří: Označování a programování 
kontrolek LED čtečky

- K
Poznámka:  P
ČÁST klepnutím

D3

1. Klepněte na odkaz LED čtečky.
2. Zadejte Název pro kontrolku LED čtečky.
3. Nastavte dobu pulzu tak, aby se shodovala s dobou pulzu 

čtečky.
4. (nepovinný krok) Vyberte časovou zónu pro napájení 

kontrolky čtečky.  Bude vhodné použít stejnou časovou 
zónu jako v kroku 4 (D2).

5. Klepnutím na možnost Odeslat změny změny uložíte.

1

2
3
4

5

D4

1. Klepně
2. Klepně
3. Zadejte
4. Vybert

rozepn
5. Vybert
6. Klepnu
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Poz
PŘES

oření a konfigurace Hlavní přístupové úrovně bez 

ce Přístupové úrovně klepnutím na možnost 
/Upravit/Smazat zobrazíte obrazovku Konfigurace 
ové úrovně.
te na možnost Plný přístup na panelu 1.
 pro novou přístupovou úroveò Název „Hlavní 24/7“.
tím na tlačítko Přidat úroveò přidáte novou 
ovou úroveò.
se na cílovou stránku klepnutím na položku .

2

3

4

a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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- Konfigurace dveří: Odchod (je-li použit)
námka:  Pokud není použito zařízení pro žádost o odchod (REX), 

KOČTE TUTO ČÁST klepnutím na položku .

Krok - Vytv
omezení

D5

1. Klepněte na pododkaz Odchod.
2. Zadejte Název pro vstupní zařízení.
3. Vyberte Režim (V klidu sepnuté (NC) nebo V klidu 

rozepnuté (NO):
4. Vyberte typ Vyvážení.
5. Klepnutím na možnost Odeslat změny změny uložíte.  
6. Vraťte se na cílovou stránku klepnutím na položku .

21
3
4
5

E

1. V nabíd
Přidat
přístup

2. Klepně
3. Zadejte
4. Klepnu

přístup
5. Vraťte 

1
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Krok

Otes
se př

 A) Přidání uživatele

dce Weboví uživatelé klepnutím na možnost Přidat/
it/Smazat zobrazíte obrazovku Konfigurace 
le.
 Jméno a Heslo nového uživatele.

e Typ účtu (Správce, Servis nebo Operátor).
e Stav účtu (povolen nebo zakázán).
e předvolbu jazyka (výchozí je angličtina).
tím na tlačítko Přidat uživatele uložte nového 
le.

2

3
4
5

a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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 - Přidání karet

tujte kartu u čtečky, abyste ověřili, že se dveře odemknou a řídí 
iřazeným časovým plánem (je-li určen).

Gratulujeme!
Úspěšně jste naprogramovali panel NetAXS-123!

PŘÍLOHAF

1. V nabídce Karty klepnutím na možnost Přidat zobrazíte 
obrazovku Přidání nových karet.

2. Zadejte platné číslo karty.
3. Zadejte Jméno.
4. Zadejte Příjmení.
5. Vyberte přístupovou úroveò.
6. Klepnutím na tlačítko Přidat karty novou kartu uložíte a 

přidáte.

1

2

3
4

5

6

1. V nabí
Uprav
uživate

2. Zadejte
3. Vybert
4. Vybert
5. Vybert
6. Klepnu

uživate

1
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PŘ
Eth

1

2

3
4
5

6

 C) Povolení čteček pro vstup a 

bě čtečky musí ke správné funkci používat čekací 
možné připojit čtečku pro vstup i odchod.

 čtečky pro vstup i odchod dle schématu pod předním 

ka: Nezapomeòte správně připojit kabely Přidržení a 
.
vé stránce vyberte odpovídající dveře v části 
urace.
te na záložku čtečka B.

tím aktivujte čtečku B.

žce čtečka B zadejte název čtečky B a odešlete 
a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B

 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

ÍLOHA B) Změna výchozí adresy IP sítě 
ernet
. Na cílové stránce klepněte na tlačítko Ethernet/USB v části 

Komunikace.
. Vyhledejte adresu IP sítě Ethernet, nahraďte ji na záložce Síť 

a aktualizujte ji novými hodnotami. 

Poznámka: Před změnou adresy IP se poraďte se správcem 
sítě, protože zadání nesprávných hodnot by mohlo ovlivnit 
okolní síť.

. Pokud je to třeba, upravte masku podsítě a výchozí bránu.

. Klepnutím na možnost Odeslat změny odešlete.

. Klepnutím na tlačítko OK umožníte panelu restart a 
opětovným klepnutím na tlačítko OK potvrdíte zprávu 
„Restartovat tento panel nyní?“.

. Po restartování panelu se připojte k nové adrese pomocí 
zabezpečeného spojení https://.

PŘÍLOHA
odchod 
Poznámka:  O
linku, aby bylo 

1. Zapojte
krytem.

Poznám
Tamper

2. Na cílo
Konfig

3. Klepně

4. Klepnu

5.  Na zálo
změny.
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PŘ
Násl
v sys
jedn
123 
Imp
Syst
obsa
přidá
Zálo
Syst
pane
Maz
Kart
příjm
Svát
Svát
Svát
žádn
zůsta
Zprá
Zprá
dle p

ává možnost prohlížet karty a data karet dle příjmení 

kých karet 
ytují rozšířené funkce mimo úrovně přístupu.

nanec: Tento typ karty bývá přiřazován většině karet, 
dná zvláštní privilegia a řídí se přiřazenými 
vými úrovněmi.
a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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ÍLOHA D) Další funkce
edující část poskytuje stručný popis dalších funkcí obsažených 
tému NetAXS-123. Další podrobnosti o nastavení a použití 

otlivých funkcí najdete na zdrojovém disku CD systému NetAXS-
nebo v uživatelské příručce NetAXS-123, č. 800-05168.
ort karty
ém NetAXS-123 má schopnost importovat datový soubor 
hující informace o držiteli karty, což napomáhá rychlému 
vání informací držitelů karet do panelu.
ha databáze
ém NetAXS-123 nabízí možnost uložit soubor zálohy každého 
lu k uchování v počítači.
ání karet
y mohou být mazány podle jména, rozsahu čísel nebo podle 
ení držitele karty.

ky
ky jsou zvláštní dny, které mají přednost před všedními dny. 
ky jsou nejčastěji dnem, kdy není na pracovišti naplánována 
á práce, zaměstnanci nemají mít povolen přístup a dveře mají 
t zamknuté.
vy
vy o událostech: Umožòuje generovat zprávy o událostech karet 
říjmení a čísla karty. 

Zprávy karet: D
a čísla karty.
Typy uživatels
Typy karet posk

• Zaměst
nemá žá
přístupo
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Prvn
Tuto
aby s
dveř
Přep
Tuto
aby s
dveř
odem
přilo

 pak může uživatel svoji kartu znovu přiložit ke čtečce 
k přiřazenému časovému plánu. 

ravidla Přepnutí ČZ kartou a První odemkne nelze 
ě.
a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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• Kontrolor: Tento typ umožòuje kartě uživatele schopnost 
dočasně vypnout přístup zaměstnanců ke konkrétní čtečce 
bez ohledu na přístupovou úroveò zaměstnanců.

• VIP: Tento typ karty je nadřazen přístupovým úrovním 
přiřazeným kartě a umožòuje jí přístup ke všem čtečkám bez 
ohledu na přístupovou úroveò.

• Dočasné: Tento typ karty umožòuje nastavit datum vypršení, 
po kterém bude karta deaktivována.

• Datum vypršení karty: Určuje datum, kdy se dočasná 
zaměstnanecká karta deaktivuje.

• Limit použití karty: Umožòuje určit, kolikrát je možné číst 
kartu na čtečce karet, ke které má platný přístup, dokud karta 
nevyprší.

í odemkne
 funkci, nazývanou také „Snow Day“, můžete použít k zajištění, 
e dveře neřídily časovým plánem a zůstaly zamknuty, dokud u 

í nebude použita platná karta. 
nutí ČZ kartou
 funkci, nazývanou také „Oběd“, můžete také použít k zajištění, 
e dveře neřídily časovým plánem a zůstaly zamknuty, dokud u 

í nebude použita platná karta. Na rozdíl od pravidla První 
kne však uživatel může, pokud chce odejít na oběd, může 

žit kartu ke čtečce podruhé, aby vrátil dveře do zamknutého 

stavu. Po obědě
a dveře se vrátí 

Poznámka:  P
povolit současn
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Reži
Stan
u čte
v ko
tato 

Prav
Tato
zamě
zamě

t režim
aduje, aby byl u zaměstnance přítomen také 
é přiložil svoji kartu.

stavu vstupu
ždého vstupního zařízení lze ihned zobrazit a také jej 

y stavu.
a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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my přístupu čtečky
dardně mohou být karty s platnou přístupovou úrovní použity 
čky během časového pásma v rozevíracím seznamu Pouze karta 
nfiguraci čtečky. Výběr režimu Supervizor nebo Eskorta můžete 
nastavení změnit. 

idlo Supervizor
 funkce umožòuje supervizorovi dočasně vypnout přístup 
stnanců ke konkrétní čtečce bez ohledu na přístupovou úroveò 
stnanců.

Pravidlo Eskor
Tato funkce vyž
supervizor a tak
Monitorování 
Aktuální stav ka
měnit ze stránk
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Mon
Aktu
jej ří
zamy

Alar
Alar
nazn

i vyvolané panelem i webem. Obrazovka se 
oví při vyvolání nových událostí.
a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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itorování stavu výstupu
ální stav každého výstupního zařízení lze ihned zobrazit a také 
dit. Dveře lze obnovovat na časové zóny, nebo mohou být 
kány a odemykány ručně.

my
my se zobrazují jako systémem generované zprávy, které mohou 
ačovat, že je zapotřebí uživatelovy pozornosti.

Události
Sleduje událost
dynamicky obn
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PŘ
Díky
umo
z jed
Rozš

Rozš

Nast
úrov
povo
Chce
uživa
systé

 F) Resetování panelu
yž použijete spínače DIP k resetování panelu na 
í tovární hodnoty, Historie událostí bude ztracena a 
obené databáze budou odstraněny, takže panel bude 
odní výchozí tovární databází. Toto nemá vliv na 
thernet.

ozích továrních hodnot panelu:
enejte si existující nastavení spínačů DIP SW1.
 panel zapnut, nastavte všechny spínače DIP do 
VYPNUTO.
 napájení. Poté opět zapněte napájení panelu.
e na spuštění panelu. Kontrolka RUN LED by měla 
likat.
e spínače DIP do původních poloh. 
 napájení. Poté opět zapněte napájení panelu.
ka RUN LED by měla blikat normální rychlostí.
veny původní výchozí tovární hodnoty panelu.

astavení spínačů DIP:

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B

 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

ÍLOHA E) Přidání dalších dveří 
 přidání přídavné řídicí jednotky pro jedny nebo dvoje dveře 
žòuje modulární design systému NetAXS-123 snadné rozšíření 
něch dveří na dvoje nebo troje dveře.
íření z jedněch dveří na dvoje:

íření z jedněch dveří na troje:

avení druhých a třetích dveří probíhá takto: v části Přístupové 
ně na cílové stránce zvolte možnost Přidat / Upravit / Smazat a 
lte správné dveře, čtečku a přístupovou úroveò.
te-li svůj systém rozšířit na více než troje dveře, použijte 
telskou příručku NetAXS-123, č. 800-05168 nebo disk CD 
mu NetAXS-123.

PŘÍLOHA
Poznámka: Kd
původní výchoz
jakékoli přizpůs
resetován s pův
adresu IP sítě E

Obnovení vých
1. Poznam
2. Když je

polohy 
3. Vypněte
4. Vyčkejt

rychle b
5. Nastavt
6. Vypněte
7. Kontrol

Nyní jsou obno

Výchozí tovární n
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a Sp
Toto
b Sp
stavu

 podpora
? Pro naše zákazníky jsme tu vždy.

ickou podporu před, během a po instalaci systému, kdykoli je potřeba řešení 
ence při programování.
76, Možnost 2 
ort@honeywell.com (pouze pro autorizované dodavatele ze Severní Ameriky)
se na naše stránky:
eywellaccess.com/contact/tech/index.html
dpory
é podpory společnosti Honeywell Access Systems je k dispozici a asistenci 
osti Honeywell ohledně problémů, které mohou nastat během instalace 
ftwaru společnosti Honeywell Systems Group.

rmace o produktech včetně datových listů, příruček, obrázků, kreseb 
ších informací.

íci získají cenné informace o aktualizaci softwaru.
Q
tazy od těch nejzákladnějších až po jedinečné, spolu s bulletiny o 

S

VYP

ZAP

VYP

ZAP

 

ZAPN

 

 

 

 

 

 

...
a k uvedení systému NetAXS-123 do provozu, dokument 800-06188, verze B
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ínač DIP 7 pro uvedení v činnost NEVYŽADUJE restart panelu. 
 nemá vliv na adresu IP rozhraní USB.
ínače DIP 8 a 9 musí být za účelem správné konfigurace buď ve 
 ZAPNUTO, nebo VYPNUTO.

Technická
Potřebujete podporu

Kontaktujte techn
problémů či asist

Volejte 1-800-323-45
E-mail: HASsupp

Přesčasy Podívejte 
https://www.hon

Služby technické po
Skupina technick
dealerům společn
hardwaru nebo so

Matice produktu
Zde najdete info
specifikací a dal

Centrum stahování
Existující zákazn

Technické dotazy FA
často kladené do
produktech.

1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 a S8 b S9 b S10 Volba  

NUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO Adresa 0  
Resetovat panel 

NUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO      Adresa 1 
(Výchozí) 

NUTO ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO      Adresa 2 

NUTO ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO      Adresa 3 

          

UTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO      Adresa 31  

    VYPNUTO     Návazné moduly 
Panel 

    ZAPNUTO     Brána  Panel  
(Výchozí) 

     VYPNUTO    

	
��������������
	
����������������������
Adresa IP 
(Výchozí) 

     ZAPNUTO    

	
�������!�
"���
#�
���
$#�����%	����&����������
Adresa 
(192.168.1.150) 

      VYPNUTO VYPNUTO  

RS-485_1 
��
�'����*�+/7  
ZAKÁZÁNO 
(Výchozí) 

      ZAPNUT ZAPNUT  
RS-485_1 
��
�'����*�+/7�
	+:+/�;+�*:�!�
"�7

...
...

...
...

...



 

© 201 22
0 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com



 

© 201 23

— —  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

PŘ
ID

R
ŽEN

Í B

PŘ
ID

R
ŽEN

Í A

MODRÁ

HNĚDÁ
ZELENÁ

BÍLÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
FIALOVÁ
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MODRÁ

ŽLUTÁ

VSTU
P4 (TA

M
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)

1

 výstup 

Spínač Tamper
Zd
(ne

K

A

A

B

C

NEBO

NEBO

Možnosti napájení panelu

Možnosti komunikace panelu

Reader A**
Čtečka B**

(nepovinné)

RUN

RDR
STS

Ko
na
+1

** Poznámka: Obě čtečky musí ke správné funkci používat 
čekací linku, aby bylo možné připojit čtečku pro vstup i 
odchod.
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Západka / zámek 
dveří

Kabel sítě Ethernet 
Cat 5
(nepovinné)

Požadavek na
(nepovinné)

roj napájení 12 V stejnosm. 
povinné)

Propojky 
relé

(viz strana 3)

tt

abel Micro USB (nepovinné)

A

B

C

PoE

PWR

 

N
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N
O
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N
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N
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Zámek
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(max. +30 
stejnosm.)
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s externím 
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	1) Úvod
	2) Příprava
	1. Ověřte výchozí tovární nastavení spínačů DIP (adresa 1, panel Gateway), jak je znázorněno níže:
	2. Zjistěte zdroj napájení: Zdroj napájení PoE (Power Over Ethernet) nebo 12 V stejnosm.
	3. Zjistěte zdroj komunikace: IP/Ethernet nebo USB.
	4. Zjistěte konfiguraci relé (viz schéma zapojení na straně 2).

	3) Pořadí připojení zařízení
	4) Připojení k el. síti
	1. Připojte k panelu napájení (PoE nebo zdroj 12 V stejnosm.)
	2. Ověřte napájení panelu.
	3. Ověřte funkčnost panelu a zapojení.

	5) Připojení k webovému serveru
	5.1 Připojení přes port USB
	1. Vložte do počítače se systémem Windows disk CD produktu NetAXS-123. Ve webovém prohlížeči bude otevřena nabídka produktu NetAXS-123.
	2. Klepnutím na položku Install USB Drivers spusťte průvodce instalací ovladače USB.
	3. Klepnutím na možnost Next zobrazte obrazovku Ready to Install the Program.
	4. Klepnutím na tlačítko Install zahajte instalaci.
	5. Po dokončení instalace systém zobrazí závěrečnou obrazovku:
	6. Klepněte na tlačítko Finish.
	7. Připojení počítače k panelu NetAXS-123 kabelem USB-A - Micro USB-B.
	8. Zapněte napájení řídicí jednotky NetAXS-123.

	5.2 Připojení přes port Ethernet
	1. Před prvním připojením k panelu NetAXS-123 nakonfigurujte síťové připojení počítače:
	a. Vyberte položky Start > Nastavení > Ovládací panel.
	b. Klepněte na možnost Síťová a telefonická připojení.
	c. Označte své místní připojení Ethernet (označené většinou jako Připojení k místní síti) a klepnutím pravým tlačítkem na ikonu zobrazte obrazovku Připojení k místní síti - vlastnosti.
	d. Zvýrazněte připojení Protokol sítě Internet (TCP/IP).
	e. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti zobrazte aktuální vlastnosti protokolu sítě Internet ve vašem systému.
	f. Vyberte možnost „Použít následující adresu IP“.
	g. Do pole Adresa IP zadejte „192.168.1.10“.
	h. Do pole Maska podsítě zadejte „255.255.255.0“.
	i. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte zadání.


	6) Přihlášení k systému
	1. Otevřete internetový prohlížeč (podporovány jsou aplikace Internet Explorer a Mozilla Firefox).
	2. Přihlašovací obrazovku zobrazíte připojením k výchozí adrese panelu zadáním adresy IP do pole adresa:
	3. Schvalte zobrazené certifikáty zabezpečení klepnutím na možnost „Pokračovat na tento web“.
	4. Do pole Uživatelské jméno zadejte „adminČeština“ a do pole Heslo zadejte také „admin“. Uživatelské jméno i heslo rozlišují malá a velká písmena.
	5. Klepnutím na tlačítko Login zobrazíte hlavní okno systému NetAXS-123, jinak nazývané jako „cílová stránka“.

	7) Konfigurace systému
	1. V nabídce Komunikace klepnutím na položku Hostitel/ Smyčka zobrazíte záložku Komunikace Hostitel/Smyčka.
	2. Jako typ webového připojení vyberte možnost Žádné.
	3. Klepnutím na možnost Odeslat změnu uložíte.
	4. Vraťte se na cílovou stránku klepnutím na položku .
	1. V nabídce čas klepnutím na možnost Aktuální čas zobrazíte záložku Aktuální čas.
	2. Zadejte aktuální místní čas, datum a zeměpisné časové pásmo.
	3. Klepnutím na možnost Odeslat změny uložíte.
	4. Vraťte se na cílovou stránku klepnutím na položku .
	1. V nabídce čas klepnutím na položku časové zóny zobrazíte záložku časové zóny.
	2. Zadejte Název časového plánu.
	3. Vyberte čas začátku a čas konce. Vyberte dny v týdnu.
	4. Klepnutím na možnost Přidat časovou zónu uložíte nový časový plán.
	5. Vraťte se na cílovou stránku klepnutím na položku .
	1. V nabídce Konfigurace klepnutím na možnost Dveře zobrazíte záložku čtečka A.
	2. Zadejte Název pro čtečku A.
	3. Klepnutím na možnost Odeslat změny změnu uložíte.
	1. Nastavení zámku můžete upravovat po klepnutí na možnost Výstupy.
	2. Zadejte Název pro zamykací zařízení / výstup.
	3. Zadáním doby pulzu určíte, jak dlouho po přiložení karty zůstanou dveře odemknuty.
	4. (nepovinný krok) Pokud chcete, aby byly tyto dveře odemknuty během naplánovaného časového úseku, vyberte vhodnou časovou zónu z rozevíracího seznamu Sepnuto.
	5. Klepnutím na možnost Odeslat změny změny uložíte.
	1. Klepněte na odkaz LED čtečky.
	2. Zadejte Název pro kontrolku LED čtečky.
	3. Nastavte dobu pulzu tak, aby se shodovala s dobou pulzu čtečky.
	4. (nepovinný krok) Vyberte časovou zónu pro napájení kontrolky čtečky. Bude vhodné použít stejnou časovou zónu jako v kroku 4 (D2).
	5. Klepnutím na možnost Odeslat změny změny uložíte.
	1. Klepněte na záložku Vstupy.
	2. Klepněte na pododkaz Stav.
	3. Zadejte Název pro vstupní zařízení.
	4. Vyberte Režim (V klidu sepnuté (NC) nebo V klidu rozepnuté (NO):
	5. Vyberte typ Vyvážení.
	6. Klepnutím na možnost Odeslat změny změny uložíte.
	1. Klepněte na pododkaz Odchod.
	2. Zadejte Název pro vstupní zařízení.
	3. Vyberte Režim (V klidu sepnuté (NC) nebo V klidu rozepnuté (NO):
	4. Vyberte typ Vyvážení.
	5. Klepnutím na možnost Odeslat změny změny uložíte.
	6. Vraťte se na cílovou stránku klepnutím na položku .
	1. V nabídce Přístupové úrovně klepnutím na možnost Přidat/Upravit/Smazat zobrazíte obrazovku Konfigurace přístupové úrovně.
	2. Klepněte na možnost Plný přístup na panelu 1.
	3. Zadejte pro novou přístupovou úroveò Název „Hlavní 24/7“.
	4. Klepnutím na tlačítko Přidat úroveò přidáte novou přístupovou úroveò.
	5. Vraťte se na cílovou stránku klepnutím na položku .
	1. V nabídce Karty klepnutím na možnost Přidat zobrazíte obrazovku Přidání nových karet.
	2. Zadejte platné číslo karty.
	3. Zadejte Jméno.
	4. Zadejte Příjmení.
	5. Vyberte přístupovou úroveò.
	6. Klepnutím na tlačítko Přidat karty novou kartu uložíte a přidáte.

	PŘÍLOHA A) Přidání uživatele
	1. V nabídce Weboví uživatelé klepnutím na možnost Přidat/ Upravit/Smazat zobrazíte obrazovku Konfigurace uživatele.
	2. Zadejte Jméno a Heslo nového uživatele.
	3. Vyberte Typ účtu (Správce, Servis nebo Operátor).
	4. Vyberte Stav účtu (povolen nebo zakázán).
	5. Vyberte předvolbu jazyka (výchozí je angličtina).
	6. Klepnutím na tlačítko Přidat uživatele uložte nového uživatele.

	PŘÍLOHA B) Změna výchozí adresy IP sítě Ethernet
	1. Na cílové stránce klepněte na tlačítko Ethernet/USB v části Komunikace.
	2. Vyhledejte adresu IP sítě Ethernet, nahraďte ji na záložce Síť a aktualizujte ji novými hodnotami.
	3. Pokud je to třeba, upravte masku podsítě a výchozí bránu.
	4. Klepnutím na možnost Odeslat změny odešlete.
	5. Klepnutím na tlačítko OK umožníte panelu restart a opětovným klepnutím na tlačítko OK potvrdíte zprávu „Restartovat tento panel nyní?“.
	6. Po restartování panelu se připojte k nové adrese pomocí zabezpečeného spojení https://.

	PŘÍLOHA C) Povolení čteček pro vstup a odchod
	1. Zapojte čtečky pro vstup i odchod dle schématu pod předním krytem.
	2. Na cílové stránce vyberte odpovídající dveře v části Konfigurace.
	3. Klepněte na záložku čtečka B.
	4. Klepnutím aktivujte čtečku B.
	5. Na záložce čtečka B zadejte název čtečky B a odešlete změny.

	PŘÍLOHA D) Další funkce
	PŘÍLOHA E) Přidání dalších dveří
	PŘÍLOHA F) Resetování panelu
	1. Poznamenejte si existující nastavení spínačů DIP SW1.
	2. Když je panel zapnut, nastavte všechny spínače DIP do polohy VYPNUTO.
	3. Vypněte napájení. Poté opět zapněte napájení panelu.
	4. Vyčkejte na spuštění panelu. Kontrolka RUN LED by měla rychle blikat.
	5. Nastavte spínače DIP do původních poloh.
	6. Vypněte napájení. Poté opět zapněte napájení panelu.
	7. Kontrolka RUN LED by měla blikat normální rychlostí.
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