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Začínáme
Přehled
1.1  Přehled
Panel NetAXS-123 je modulární systém pro řízení přístupu pro 1, 2 nebo 3 dveře. 
Lokalitu s panely pro řízení přístupu NetAXS lze konfigurovat hostitelským 
systémem a jednotkami pro řízení přístupu, které překračují stávající specifikace 
a schválení N-1000-III/IV, Pro Series. Tyto jednotky mohou komunikovat vzájemně 
mezi sebou a s různými vstupními a výstupními zařízeními. Každá jednotka pro řízení 
přístupu neboli panel má tři porty čteček. Každý port podporuje dvě čtečky. 
Podporované konfigurace najdete v části Podporované konfigurace, strana 74.

S jednotkou pro řízení přístupu NetAXS-123 můžete komunikovat buď prostřednictvím 
hostitelského softwarového systému nebo připojením k webovému serveru přes síť 
Ethernet. Tato kapitola popisuje způsob připojení k webovému serveru. 
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Začínáme
Připojení k webovému serveru
1.2  Připojení k webovému serveru
Tento oddíl popisuje tři konfigurace připojení počítače k webovému serveru 
NetAXS-123.

• USB

• Ethernetové připojení k webovému serveru přes rozbočovač 

• Přímé ethernetové připojení k webovému serveru

Poznámka:  Panel, který připojujete k počítači, je panel Gateway. Spínač DIP 6 na 
panelu Gateway musí být ve stavu ZAPNUTO, aby bylo připojení úspěšné.

1.2.1  Nastavení připojení USB

Varování: NEPŘIPOJUJTE kabel USB k panelu, dokud NEJSOU nainstalovány 
ovladače.

Při nastavování připojení panelu NetAXS-123 přes rozhraní USB použijte tento 
postup.

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 produktu NetAXS-123, 
a klepněte na ni. 

2. Klepnutím na položku Install USB Drivers spusťte průvodce instalací 
ovladače USB.
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Začínáme
Připojení k webovému serveru
3. Klepnutím na možnost Next zobrazte obrazovku Ready to Install the Program.

Poznámka:  Pokud systém před instalací nebo během ní zobrazí výzvy k 
potvrzení, potvrzujte a schvalujte instalaci klepnutím na příslušné možnosti.

4. Klepnutím na tlačítko Install zahajte instalaci.

5. Po dokončení instalace systém zobrazí závěrečnou obrazovku:
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Začínáme
Připojení k webovému serveru
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.

Informace o přihlášení najdete na adrese https://192.168.1.150.

1.2.2  Nastavení ethernetového portu
Připojení panelu k počítači přes webový server je možné dvěma způsoby:

• Přes rozbočovač

• Přímo

Proveďte následující kroky:

1. Jedním ze dvou uvedených způsobů propojte port Ethernet počítače s portem 
Ethernet panelu:

a. Při připojení přes rozbočovač připojte porty Ethernet počítače a panelu 
k ethernetovému rozbočovači pomocí standardních kabelů Ethernet.

Obrázek 1-1:  Připojení k webovému serveru NetAXS přes rozbočovač
 

Svorka

Rozbočovač Ethernet

Panel NetAXS123
(řídicí panel s namontovaným 
panelem I/O pro jedny dveře)

NE

110

LED LED

LED

Port Ethernet

Port Ethernet

Rozbočovač Ethernet

Kabel 
Ethernet
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Začínáme
Připojení k webovému serveru
b. Při přímém připojení k webovému serveru připojte port Ethernet 
počítače přímo k ethernetovému portu panelu pomocí kříženého kabelu 
Ethernet.

Obrázek 1-2:  Přímé připojení k webovému serveru NetAXS-123

2. Nakonfigurujte síťové připojení počítače:

a. Vyberte položky Start > Nastavení > Ovládací panel.

b. Klepněte na možnost  Síťová a telefonická připojení.

Panel NetAXS123
(řídicí panel s namontovaným 
panelem I/O pro jedny dveře)

Kabel
Ethernet

Svorka
Port Ethernet

NO

110

LED LED

LED
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Začínáme
Připojení k webovému serveru
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.

Důležité: Poznamenejte si aktuální konfiguraci sítě vašeho počítače, 
která se zobrazí v této obrazovce. Tuto konfiguraci bude později nutno 
obnovit.

f. Vyberte možnost „Použít následující adresu IP“.

g. Do pole Adresa IP zadejte „192.168.1.150“.
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Začínáme
Připojení k webovému serveru
h. Do pole Maska podsítě zadejte „255.255.255.0“.

i. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte zadání.

3. Otevřete svůj prohlížeč (na následujících ilustracích je znázorněn prohlížeč 
Internet Explorer ) a jako cílovou adresu zadejte https://192.168.1.150.

Upozornění: Pokud se k webu připojujete pomocí prohlížeče, je třeba 
použít předponu https://, aby bylo připojení zabezpečené. Standardní 
předpona http://, která je výchozí ve většině prohlížečů, nebude 
fungovat.
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Začínáme
Připojení k webovému serveru
4. Po stisknutí klávesy Enter se zobrazí přihlašovací obrazovka jednotky 
Honeywell NetAXS-123.

Poznámka: Používáte-li prohlížeč Microsoft Internet Explorer 7 a obdržíte 
hlášení o chybě certifikátu, odstraňte je následujícím postupem: 

a. Zadejte adresu IP panelu do pole pro adresu URL.

b. Klepněte na možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), 
zobrazí se přihlašovací obrazovka.

c. Klepněte na položku Chyba certifikátu vpravo nahoře u adresy IP. 
Zobrazí se obrazovka „Nedůvěryhodný certifikát“.

d. Klepněte na lištu Zobrazit certifikáty. Zobrazí se obrazovka „Informace 
o certifikátu“.

e. Klepněte na tlačítko Nainstalovat certifikát. Zobrazí se obrazovka 
„Průvodce importem certifikátu“.

f. Klepněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů; u všech nastavení 
ponechte výchozí hodnoty. Upozornění zabezpečení zobrazí dotaz, zda 
chcete certifikát nainstalovat.

g. Klepněte na možnost Ano. Zobrazí se zpráva Průvodce importem 
certifikátu „Import proběhl úspěšně“.

h. Klepněte na tlačítko OK. Opět se zobrazí zpráva Informace o certifikátu.

i. Klepněte na tlačítko OK.

j. Zavřete webový prohlížeč a opět jej spusťte.

k. Znovu zadejte adresu IP do pole pro adresu URL. Přihlašovací 
obrazovka se zobrazí bez chyby certifikátu.

5. Do pole User Name zapište „adminČeština“, stejně jako do pole Password. 
Uživatelské jméno i heslo rozlišují malá a velká písmena.

Poznámka: V tomto okamžiku se doporučuje změnit výchozí uživatelské 
jméno (adminČeština) i heslo (admin) na jméno a heslo nového uživatele, příp. 
i nastavit češtinu jako jazyk rozhraní pro uživatele. Použijte postup uvedený v 
části Konfigurace uživatelů, strana 68.
Jednotka pro řízení přístupu NetAXS-123 – Uživatelská příručka, Dokument 800-06181, revize A 9



Začínáme
Připojení k webovému serveru
6. Klepnutím na tlačítko Přihlásit zobrazíte hlavní okno systému NetAXS-123, 
někdy také nazývané jako „cílová stránka“.

Obrázek 1-3:  Cílová stránka

Poznámka:  Sloupec Výběr panelu na pravém okraji obrazovky zobrazuje všechny 
panely, které jsou pro počítač dostupné. Tento seznam obsahuje číslo panelu brány, ke 
kterému jste připojení přes síť Ethernet a všechny návazné panely připojené 
prostřednictvím sítě RS-485 k panelu brány.
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Začínáme
Pohyb po cílové stránce
1.3  Pohyb po cílové stránce
Na úvodní obrazovce jsou zobrazeny ikony představující dostupné funkce.

Tabulka 1-1:  Ikony cílové stránky

Ikona Popis Další informace najdete v části..

Zobrazení monitorování stavu Sledování stavu systému, strana 113

Vytváření zpráv o událostech a 
kartách

Údržba karet, strana 56 a Vytváření 
zpráv, strana 120

Vytváření, změny a odstraňování 
uživatelů a kontroly stavu účtů

Konfigurace uživatelů, strana 68

Správa karet držitele Údržba karet, strana 56

Konfigurace správy času Záložka Časové zóny, strana 31

Správa přístupových úrovní Konfigurace přístupových úrovní, 
strana 54
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Začínáme
Pohyb po cílové stránce
Poznámka:  Chcete-li se kdykoli vrátit na domovskou stránku, klepněte na ikonu 

domovské stránky. 

Funkce správy souborů Vytváření zpráv, strana 120

Konfigurace připojení Konfigurace systému, strana 18

Funkce konfigurace systémua Konfigurace systému, strana 18

a. Počet dveří zobrazený u této ikony je počet dveří, pro které je panel nakonfigurován. Příklad v 
tabulce uvádí řídicí jednotku se vstupně/výstupní kartou pro dvoje dveře, celkem obsluhující troje 
dveře. Na řídicí jednotce jsou uvedeny pouze jedny dveře bez čísel. Řídicí jednotka se vstupně 
výstupní jednotkou pro jedny dveře zobrazuje následující dveře: 1 2.

Tabulka 1-1:  Ikony cílové stránky (pokračování)

Ikona Popis Další informace najdete v části..
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Začínáme
Orientace v podokně Výběr panelu
1.4  Orientace v podokně Výběr panelu
Podokno Výběr panelu se nachází u pravého okraje hlavní obrazovky webového 
serveru NetAXS-123. Přítomnost čísla v jedné z buněk podokna Výběr panelu 
ukazuje, že je přiřazen panel online. Pokud například v buňce vidíte číslo 1, značí to, 
že ve stavu online je panel 1. Kombinace velikosti a barvy čísla a barvy pozadí buňky 
označuje stav panelu podle následující tabulky.

Poznámka:  Přidržením kurzoru nad buňkou se zobrazí překryvné okno s hlášením, 
které informuje o tom, že je panel v této buňce ve stavu online nebo vybrán.

Podokno Výběr panelu se automaticky obnovuje při změně stavu panelu.

Tabulka 1-2:  Orientace v podokně Výběr panelu

Zobrazení buňky Stav

Velké červené číslo na modrém pozadí, jako „1“ 
v následujícím příkladu:

Panel 1 je vybrán a má 
nepotvrzené alarmy.

Malé černé číslo na bílém pozadí, jako „2“ 
v následujícím příkladu:

Panel 2 není vybrán a nemá 
žádné nepotvrzené alarmy.
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Začínáme
Orientace v podokně Výběr panelu
Velké bílé číslo na modrém pozadí, jako „2“ 
v následujícím příkladu:

Panel 2 je vybrán a nemá žádné 
nepotvrzené alarmy.

Malé bílé číslo na červeném pozadí, jako „1“ 
v následujícím příkladu:

Panel 1 není vybrán, ale má 
nepotvrzené alarmy.

Tabulka 1-2:  Orientace v podokně Výběr panelu (pokračování)

Zobrazení buňky Stav
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Konfigurace prostřednictvím webového serveru
Přehled
2.1  Přehled
Tato kapitola vysvětluje konfigurační funkce systému NetAXS-123 při přístupu 
prostřednictvím webového serveru. Tyto funkce smí používat pouze správce systému 
nebo servisní personál.

Upozornění: Dodržování pořadí konfiguračních úkolů NetAXS-123 je rozhodující. 
Pokud nebude dodrženo pořadí, které udává Tabulka 2-1, nebude systém možno 
úspěšně nakonfigurovat.

Tabulka 2-1:  Pořadí konfiguračních úkolů

Provedení úkolu... Klepněte na tento nadpis.

1. Konfigurace panelu:

Režim komunikace,
Síť,
Obecné,
Site kódy.

2. Konfigurace časových zón

3. Konfigurace dveří:

Čtečky,
Výstupy,
Vstupy.

4. Konfigurace přístupových úrovní
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Konfigurace prostřednictvím webového serveru
Přehled
Poznámka:  Tato příručka obsahuje mnoho snímků obrazovek. Tyto snímky byly 
zachyceny v systému Windows XP. V závislosti na vašem systému se mohou 
poněkud lišit.

5. Vytváření karet a přiřazování 
přístupových úrovní

6. Upravování přístupových úrovní 
karet

Tabulka 2-1:  Pořadí konfiguračních úkolů (pokračování)

Provedení úkolu... Klepněte na tento nadpis.
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Konfigurace prostřednictvím webového serveru
Konfigurace systému
2.2  Konfigurace systému

2.2.1  Správa dat konfigurace
Tato část poskytuje přehled o tom, jak jsou data konfigurace spravována v systému 
vzájemně propojených panelů přes komunikační linku RS-485.

Některá data konfigurace jsou společná pro všechny panely na lince. Pokud jsou 
zadána společná data, jsou odeslána a uložena ve všech panelech, které jsou v době 
zadávání dat online. Společná data zahrnují:

• časové zóny,

• karty,

• formáty karet,

• site kódy,

• svátky,

• název úrovně přístupu a číslo (detaily úrovně přístupu jsou specifické pro 
každý panel),

• konfigurace systému (Site kódy).

Ostatní data jsou specifická a jedinečná pro každý panel Specifická data panelu 
zahrnují:

• časové zóny přístupové úrovně přiřazené ke čtečce,

• konfigurace dveří/čtečky,

• konfigurace systému (záložka Obecné),

• konfigurace systému (záložka Podrobnosti o firmwaru),

• konfigurace systému (Síť) (IP adresy platí pouze pro panel Gateway),

• konfigurace systému (režim komunikace) (platí pouze pro panel Gateway),

• weboví uživatelé (platí pouze pro panel Gateway).

Pokud jsou společná data upravena v okamžiku, kdy je panel offline, nebo pokud je do 
linky připojen nový panel poté, co byla společná data zadána, musí být tento panel 
manuálně resynchronizován, aby získal společná data. Pro resynchronizaci nového 
panelu musíte odeslat kopii společné databáze a databáze karet panelů Gateway a poté 
ji stáhnout do nesynchronizovaného panelu. Další podrobnosti naleznete v Části  5.1, 
„Zálohování a obnovení systému NetAXS-123“ na straně 116.

2.2.2  Záložka Režim komunikace
Při údržbě nebo sledování stavu konfigurace systému NetAXS-123 se musíte připojit 
k panelu pomocí jednoho ze dvou režimů:

• Režim Hostitel (pouze sledování) – hostitelský softwarový systém, jako je 
WIN-PAK™, se připojuje k panelu (prostřednictvím panelu brány (gateway), 
který má vestavěný komunikační adaptér PCI). Umožňuje sledovat 
stav systému. 

• Režim Web (konfigurace a sledování) – webový server se připojí k panelu 
a umožňuje vám konfigurovat panel a sledovat stav systému.
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Konfigurace prostřednictvím webového serveru
Konfigurace systému
Záložka Režim komunikace umožňuje: 

• Vybrat a nakonfigurovat režim komunikace, který budete používat k připojení 
k panelu.

• Konfigurovat následující nastavení hostitele:

– Typ připojení (hostitel nebo webový server),

– Typ komunikace,

– Číslo portu,

– IP adresa hostitele.

• Konfigurovat linku:

– Synchronizace času (Povolit – jak často v řádu minut bude brána vysílat 
svůj čas návazným panelům),

– Přenosová rychlost (pro komunikaci mezi návaznými panely).

Klepnutím na možnost Komunikace > Režim komunikace > záložka Režim komunikace 
zobrazíte záložku Režim komunikace.

Obrázek 2-1:   Komunikace > Režim komunikace > záložka Režim komunikace
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Konfigurace prostřednictvím webového serveru
Konfigurace systému
Kroky: Ke konfiguraci nastavení použijte popisy, které uvádí Tabulka 2-2:

Tabulka 2-2:  Komunikace > Režim komunikace > pole záložky Režim komunikace  

Režim 
komunikace

Nastavení Popis

Hostitel

Typ připojení Určuje typ fyzického připojení mezi 
hostitelem a panelem brány (gateway). 

Pokud se připojujete z hostitelského 
softwarového systému, například WIN-PAK, 
zvolte jednu z následujících tří možností 
připojení:

Přímé přes TCP/IP – Hostitel zahajuje 
připojení k panelu.

Reverzní TCP/IP – Panel se připojuje přímo k 
hostitelskému systému pomocí protokolu 
TCP/IP. Musíte zadat IP adresu hostitele do 
pole IP adresa hostitele. Panel zahajuje 
připojení k hostiteli. Panel v tomto okamžiku 
nepodporuje šifrování.

Žádné – Vyberte tuto možnost, pokud 
používáte webový režim.

Typ komunikace Určuje typ komunikace.

Potvrdit/NAK – Poskytuje odezvu (buď 
potvrzení, nebo nepotvrzení) při přenosu mezi 
hostitelem a panely. Toto je doporučený typ 
komunikace.

Nepotvrdit/NAK – Neposkytuje odezvu (buď 
potvrzení, nebo nepotvrzení) při přenosu mezi 
hostitelem a panely. Obyčejně používáno 
pouze při řešení problémů.

Číslo portu Určuje číslo portu pro port Ethernet (výchozí 
je 3001). (Výchozí hodnota pro reverzní 
TCP/IP je 5001.)

IP adresa hostitele Zadejte sem IP adresu hostitelského systému 
(nebo serveru WIN-PAK), pokud jste zvolili 
možnost Reverzní TCP/IP v poli Typ připojení 
na této obrazovce.
20 www.honeywell.com



Konfigurace prostřednictvím webového serveru
Konfigurace systému
2.2.3  Záložka Obecné
Záložka Obecné umožňuje: 

• Provádět obecná nastavení konfigurace.

• Resetovat panel.

Klepnutím na položky Systémové nástroje > Obecná konfigurace zobrazte záložku 
Konfigurace systému (Obecné):

Obrázek 2-2:   Systémové nástroje > Obecná konfigurace > záložka Obecné

Linka

Synchronizace času Synchronizuje čas brány s návaznými panely.

Povoleno – Povoluje, aby brána automaticky 
vysílala svůj čas návazným panelům za 
účelem synchronizace času linky. Toto 
nastavení je v řádu minut v rozmezí 60 
až 32767.

Kom. rychlost Určuje přenosovou rychlost (v bitech za 
sekundu) mezi návaznými panely v lince.

Vynucený reset rychl.– Vydá příkaz všem 
následným panelům ke změně vybrané kom. 
rychlosti návazných modulů. Tato funkce 
zbavuje uživatele nutnosti přecházet ke 
každému panelu zvlášť.

Tabulka 2-2:  Komunikace > Režim komunikace > pole záložky Režim komunikace 

Režim 
komunikace

Nastavení Popis
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Kroky: Použijte popisy, které uvádí Tabulka 2-3, ke konfiguraci obecných nastavení a 
klepněte na tlačítko Zapsat změny.

Tabulka 2-3:  Systémové nástroje > Obecná konfigurace > pole záložky Obecné

Parametr Popis

Název Jedinečný název identifikující panel.

Adresa Zobrazuje adresu nastavenou přepínači DIP (dual in-line 
package) na panelu.

Poznámka: Spínače DIP by měly být nastaveny následovně:

U 10polohového spínače DIP:

Polohy 1–5: Poloha ZAPNUTO určuje adresu RS-485. Tato 
nastavení vyžadují před uvedením v platnost restart.

Poloha 6: Brána v poloze ZAPNUTO, následný modul 
v poloze VYPNUTO. Toto nastavení vyžaduje před uvedením 
v platnost restart.

Poloha 7: V poloze VYPNUTO použití uživatelem poskytnuté 
adresy IP pro síť Ethernet; v poloze ZAPNUTO použití 
výchozí adresy IP pro síť Ethernet (192.168.1.150). Při změně 
stavu tohoto spínače (VYPNUTO > ZAPNUTO, ZAPNUTO > 
VYPNUTO) se účinek projeví okamžitě. Není vyžadován 
restart.

Polohy 8 a 9: Přerušení linky RS-485-1. Obojí ZAPNUTO: 
Ukončeno. Obojí VYPNUTO: Ukončení zrušeno.

Poloha 10: Rezervováno.

U 2polohového spínače DIP:

Polohy 1 a 2: Přerušení linky RS-485-2. Obojí ZAPNUTO: 
Ukončeno. Obojí VYPNUTO: Ukončení zrušeno.

Rozsáhlejší informace o nastavení spínačů DIP najdete v části 
Nastavení spínačů DIP panelu NetAXS-123, strana 147.

Typ Zobrazuje typ panelu NetAXS-123.

Port funkce aktualizace Řídí možnost aktualizace brány nebo návazného panelu 
prostřednictvím sítě Ethernet z počítače se systémem 
Windows (výchozí = povoleno). Podrobnosti najdete na 
stránkách www.honeywellaccess.com.

Čas spuštění Zobrazuje čas, kdy bylo do panelu přivedeno napájení.

Reset Restartuje panel. Restart nezmění aktuální konfiguraci 
v databázi.
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Anti-Passback Povoleno – Povoluje funkci anti-passback, která vyžaduje 
platnou kartu pro vstup i odchod. Držitel karty musí svoji 
kartu použít v platném sledu vstup/odchod. Pokud je sled 
neplatný, je vyvoláno porušení funkce anti-passback a držiteli 
karty je přístup zamítnut.

Lokální – Vynucuje funkci anti-passback pouze u lokálně 
konfigurovaných dveří k panelu ovládajícímu původní načtení 
karty.

Globální – Vynucuje funkci anti-passback u panelů v celém 
systému po úspěšném načtení karty u libovolné čtečky 
systému.

Reset APB – Způsobí resetování všech systémových kódů 
každý den o půlnoci. Tato funkce umožňuje držiteli karty 
odcházejícímu z budovy ve večerních hodinách bez použití 
karty použít tuto kartu pro vstup následující ráno.

Adresa Gateway panelu Zobrazuje adresu Gateway panelu nebo panelu přímo 
připojeného k hostitelskému systému.

Timeout webové relace Aktivuje timeout webové relace poté, co uplynula 
specifikovaná doba. Definuje dobu v minutách nebo 
v hodinách. Zadejte číslo do pole, poté zvolte minuty (1–59) 
nebo hodiny (1–12).

Hybridní režim BUDOUCÍ FUNKCE. PONECHEJTE BEZ ZAŠKRTNUTÍ.

Volný odchod Povoleno – Konfiguruje panel pro volný odchod. Ve stavu 
Povoleno (výchozí) panel automaticky konfiguruje vstupy 1, 9 
a 13 tak, aby se chovaly jako vstupy odchodu pro dveře 1, 2 a 
3. Ve stavu Zakázáno mohou být vstupy 1, 9 a 13 použity jako 
obecné vstupy.

Tabulka 2-3:  Systémové nástroje > Obecná konfigurace > pole záložky Obecné 

Parametr Popis
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Detekce nátlaku Povoleno – Umožòuje spustit událost alarmu, popřípadě vyslat 
signál výstupnímu zařízení v době nátlaku, když je například 
operátor proti své vůli nucen zajistit přístup neoprávněné 
osobě. Nátlak vyžaduje rozpoznání jak hodnoty kódu PIN, tak 
čísla karty, jak je popsáno níže. Tato funkce je k dispozici 
pouze tehdy, je-li čtečka konfigurována v režimu přístupu 
„Karta a PIN“ (viz část Záložka Čtečka A, strana 36). 

Tento parametr je standardně nastaven na hodnotu Zakázáno. 

Když je tato funkce povolena, možnost Nátlakový výstup 
v konfiguraci čtečky dveří (viz část Záložka Čtečka A, strana 
36) je také povolena. Poté je třeba přiřadit vybraný výstup – 
Doba pulzu v konfiguraci – Další I/O. (Konfiguraci výstupů 
najdete v části Záložka Výstupy, strana 48.)

Během normálního provozu nevykonává nátlakový výstup 
žádnou funkci. K sepnutí tohoto výstupu (například při 
loupeži) držitel karty načte svou kartu na čtečce, která je 
konfigurována pro přístup Karta a PIN (viz část Záložka 
Čtečka A, strana 36). Držitel karty poté zadá kód PIN, který je 
buď o jedno číslo větší, nebo o jedno číslo menší než správný 
kód PIN. Pokud je například kód PIN 2222, držitel karty zadá 
buď 2221, nebo 2223. Přestože je kód PIN nesprávný, dveře se 
otevřou normálně, avšak nátlakový výstup vyšle signál a bude 
vyvolán alarm. Tímto způsobem držitel karty informuje 
ostatní, aniž by to neoprávněná osoba zjistila.

Poznámka: PIN končící 0 (například 2320) spustí nátlakový 
výstup pouze tehdy, když je místo 0 použita číslice 1 
(například 2321).

Průběžné čtení karet Povoleno – Povoluje průběžné čtení karet při sepnutém 
výstupu. Pokud tato možnost není povolena, čtečka nebude 
schopna přečíst druhou kartu během pulzování výstupu 
způsobeného čtením předchozí karty. Tento parametr je 
standardně nastaven na hodnotu Povoleno.

LED čteček Určuje barvu diody LED čtečky, jakmile je průchod dveřmi 
povolen. Když je tento parametr povolen, kontrolka LED by 
měla svítit červeně a po dvou sekundách zezelenat 
(standardně). 

Tento parametr je standardně nastaven na hodnotu Povoleno.

„Poznámka1“ pro 
držitele karet

Určuje libovolné informační pole, které chcete umístit na 
kartu. Pokud sem například zadáte „Oddělení“, zobrazí se na 
kartě pole označené jako „Oddělení“. Uživatel, který vytváří 
kartu, musí poté zadat název oddělení držitele karty. Viz část 
Přidávání nových karet, strana 56.

Tabulka 2-3:  Systémové nástroje > Obecná konfigurace > pole záložky Obecné 

Parametr Popis
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2.2.4  Záložka Podrobnosti o firmwaru
Firmware je software, který je součástí panelů NetAXS-123. Firmware poskytuje toto 
webové rozhraní a veškeré funkce řízení přístupu. Firmware se periodicky aktualizuje. 
Záložka Podrobnosti o firmwaru umožňuje stahovat nové verze firmwaru, vracet se k 
předchozí verzi firmwaru, odesílat a stahovat databáze karet a konfigurací.

Záložka Podrobnosti o firmwaru umožňuje: 

• Zobrazit aktuální konfiguraci firmwaru.

• Návrat k jiné verzi firmwaru.

Klepnutím na položku Systémové nástroje > Podrobnosti o firmwaru zobrazíte záložku 
Podrobnosti o firmwaru:

Obrázek 2-3:   Systémové nástroje > záložka Podrobnosti o firmwaru

Návrat k jiné verzi firmwaru:

1. Klepnutím na tlačítko Aktivovat firmware zvolte verzi firmwaru, ke které se 
chcete vrátit. Zobrazí se výzva „Přepnutí na alternativní sadu firmwaru 
vyžaduje restart panelu“.

2. Klepnutím na tlačítko OK restartujte panel.

„Poznámka2“ pro 
držitele karet

Určuje libovolné informační pole, které chcete umístit na 
kartu. Pokud sem například zadáte „Telefonní číslo“, zobrazí 
se na kartě pole označené jako „Telefonní číslo“. Uživatel, 
který vytváří kartu, musí poté zadat telefonní číslo držitele 
karty. Viz část Přidávání nových karet, strana 56.

Tabulka 2-3:  Systémové nástroje > Obecná konfigurace > pole záložky Obecné 

Parametr Popis
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2.2.5  Záložka Síť
Váš panel NetAXS-123 je fyzicky nakonfigurován za použití jedné z mnoha možných 
síťových konfigurací. Aby panel fungoval v kterékoli z těchto konfigurací, musí 
ostatní panely a zařízení v síti znát síťovou adresu tohoto panelu.

Záložka Síť umožňuje: 

• Zobrazit adresu MAC panelu.

• Zobrazit a upravit IP adresu panelu.

• Zobrazit a upravit masku podsítě panelu.

• Zobrazit a upravit výchozí bránu panelu.

• Zobrazit, nastavit, povolit a zakázat konfiguraci rozhraní USB.

• Zobrazit a upravit adresu USB panelu.

• Zobrazit a upravit masku IP adresy USB panelu.

Klepnutím na položku Systémové nástroje > Obecná konfigurace > záložka Síť 

zobrazíte záložku Síť:

Obrázek 2-4:   Systémové nástroje > Obecná konfigurace > záložka Síť
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2.2.6  Záložka Site kódy
Site kódy (jinak také kódy objektů) identifikují pracoviště podniku pomocí 
jedinečných čísel pro jednotlivá pracoviště. Můžete vytvořit až osm site kódů, které 
mohou sloužit jako sekundární ID (jako doplněk k číslu karty) na kartě pro dodatečné 
ověřování.

Záložka Site kódy umožňuje: 

• Vytvořit jeden nebo více site kódů.

• Zobrazit existující site kódy.

• Modifikovat existující site kód.

• Smazat vybraný site kód.

• Smazat všechny site kódy

Klepnutím na položku Systémové nástroje > Obecná konfigurace > záložka Site kódy 
zobrazte záložku Site kódy:

Obrázek 2-5:   Systémové nástroje > Obecná konfigurace > záložka Site kódy

Vytvoření site kódu:

1. Zadejte název site kódu do pole Název.

2. Zadejte jedinečné číslo (až pět číslic) pro site kód do pole Site kód.

3. Klepnutím na tlačítko Přidat site kód vytvořte site kód.
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Úprava site kódu:

1. Klepnutím na číslo site kódu ve sloupci Číslo vyberte požadovaný site kód.

2. Klepnutím na tlačítko Upravit zobrazte pole Název a Site kód.

3. Upravte název nebo číslo site kódu a opět klepněte na tlačítko Upravit.

Smazání site kódu:

1. Ve sloupci Číslo site kódu klepněte na číslo site kódu, který chcete smazat.

2. Klepnutím na tlačítko Smazat zobrazte výzvu.

3. Klepnutím na tlačítko OK site kód smažte.

Smazání všech site kódů:

1. Klepnutím na tlačítko Smazat všechny kódy zobrazte výzvu.

2. Klepnutím na tlačítko OK kódy smažte.
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2.3  Konfigurace správy časových údajů
Tato sada funkcí týkajících se času zahrnuje:

• Nastavení aktuálního času, podle kterého bude tento panel fungovat.

• Vytváření časových zón, podle kterých bude panel řídit funkce vstupů, 
výstupů, grup, čteček, přístupových úrovní a karet pomocí přístupových 
úrovní.

• Definování plánu svátků.

2.3.1  Záložka Aktuální čas
Záložka Aktuální čas zobrazuje nastavení konfigurace správy časových údajů.

Záložka Aktuální čas umožňuje: 

• Nastavit aktuální čas linky.

• Určit formát času (12 hodin nebo 24 hodin).

• Nastavit nové datum.

• Nastavit nový čas.

• Nastavit geografickou časovou zónu.

• Zadat IP adresu používaného časového serveru.

• Vynutit synchronizaci času mezi panelem a časovým serverem.

Klepnutím na položku Čas > Aktuální čas > záložka Aktuální čas zobrazíte záložku 
Aktuální čas:

Obrázek 2-6:   Čas > Aktuální čas > záložka Aktuální čas
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Kroky: Ke konfiguraci nastavení času použijte popisy, které uvádí Tabulka 2-4:

Tabulka 2-4:  Čas > Aktuální čas > pole záložky Aktuální čas

Nastavení Popis

Aktuální čas linky Standardně zobrazuje aktuální nastavení času – den, měsíc, 
datum, hodina, minuty, sekundy. Například: 
Pá Říj 30 07:16:27 2009.

Formát 12 hodin – 24hodinový den je rozdělen do dvou 
12hodinových polovin, AM a PM; každá polovina pracuje s 
hodinami 1–12.

24 hodin – Hodiny ve 24hodinovém formátu dne pracují s 
hodinami 0–23.

Nové datum Určuje nové datum jako aktuální datum. Použijte rozevírací 
seznamy k nastavení měsíce a data a klepněte na ikonu 
kalendáře pro určení jiného roku.

Nový čas Určuje nový čas jako aktuální čas. Použijte rozevírací 
seznam k nastavení hodin, minut a AM nebo PM.

Geografické 
časové zóny

Vyberte geografickou časovou zónu, ve které bude tento 
panel pracovat. Časové zóny jsou zapisovány ve formátu 
[kontinent/město]. Najděte odpovídající kontinent a poté 
identifikujte město se zeměpisnou délkou, která je nejbližší 
umístění vašeho panelu. Ve Spojených státech vám možná 
budou tyto asociace časových zón připadat známější:

Východní čas: America/New York

Centrální čas: America/Chicago

Horský čas: America/Denver

Tichomořský čas: America/Los Angeles

Časový server Zadejte adresu IP časového serveru, kterou brána použije 
k aktualizaci svého času.

Povoleno – Výběrem této možnosti specifikovanému 
zařízení povolíte, aby bylo aktivním časovým serverem. 

IP adresa – Zadejte IP adresu časového serveru.

Interval aktualizace – Určuje časový interval mezi každou 
automatickou synchronizací. Doporučovaná hodnota je 
jednou za den. Panel zahájí aktualizaci času ihned po jejím 
povolení a úspěšném připojení k časovému serveru. Bude 
pokračovat v aktualizaci dle zvoleného intervalu od daného 
počátečního bodu.
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2.3.2  Záložka Časové zóny
Panel NetAXS-123 řídí přístup pomocí časových zón nebo časových plánů. Všechny 
vstupy, výstupy, čtečky, přístupové úrovně a karty jsou pomocí přístupových úrovní 
konfigurovány časovými zónami, jimiž budou spojovány či rozpojovány, povolovány 
či zakazovány. Například můžete přiřadit grupu výstupů, které mají být sepnuty každý 
den od 12:00 AM do 6:00 AM Časová perioda od 12:00 AM do 6:00 AM od neděle do 
soboty se nazývá časovou zónou. 

Záložka Časové zóny umožňuje: 

• Vytvořit novou časovou zónu.

• Změnit časovou zónu.

• Smazat časovou zónu

Klepnutím na položku Čas > Časové zóny > záložka Časové zóny zobrazíte záložku 
Časové zóny:

Obrázek 2-7:   Čas > Časové zóny > záložka Časové zóny

Vytvoření časové zóny: 

1. Zadejte název nové časové zóny do pole Název. 

2. Zadejte čas začátku a čas konce této časové zóny.

3. Vyberte dny v týdnu, během nichž bude tato časová zóna účinná.

4. Pokud bude tato časová zóna spojena s jinou časovou zónou, vyberte 
„spojení s“ číslem časové zóny z rozevíracího seznamu. 

Upozornění: Doporučujeme přečíst si níže uvedené vysvětlivky ke spojování 
časových zón ještě před spojením časových zón. Uvedený příklad slouží jako 
pomůcka k úspěšnému vytvoření spojení.
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5. Klepněte na možnost Přidat časovou zónu.

Změna časové zóny: 

1. Ve sloupci ČZ klepněte na číslo časové zóny, kterou chcete upravit.

2. Podle potřeby změňte nastavení časové zóny.

3. Klepnutím na tlačítko Upravit tyto změny přijměte.

Smazání časové zóny:

Upozornění: Nemažte časovou zónu, která se právě používá. 

1. Ve sloupci ČZ klepněte na číslo časové zóny, kterou chcete smazat.

2. Klepněte na tlačítko Smazat.

3. Po zobrazení výzvy ke smazání klepněte na tlačítko OK.

Spojování časových zón

Každé časové zóně přiřazujete určitý čas začátku a čas konce. Maximální časový 
rozsah je od 12:00 AM do 11:59 PM. Povšimněte si, že tento časový rozsah nemůže 
překročit půlnoc. Tento časový rozsah můžete nastavit tak, aby byl účinný pro 
libovolný den v týdnu včetně víkendů (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota 
a neděle). Tyto dny mohou také zahrnovat svátky, které jsou považovány za speciální 
dny mající přednost před všedním dnem. Protože přístupovým úrovním, výstupům 
a vstupům lze přiřadit pouze jednu volbu časové zóny v daném čase, můžete časové 
zóny spojovat dohromady, abyste vytvořili větší časové zóny, které by nemohly spadat 
do jediné časové zóny.

Předpokládejme například, že musíte vytvořit časovou zónu pro úklidovou četu. 
Časové zóny se mají nastavovat takto: Pondělí–pátek 5 PM–1 AM, sobota a neděle 
8 AM–1 PM, žádné svátky. Tímto vzniknou tři oddělené časové zóny, viz níže.

Poznámka:  Časová zóna 1 je vyhrazena jako výchozí s časovým rozsahem 24 hodin 
sedm dní v týdnu.

Číslo časové zóny Časový rozsah

2 Pondělí–pátek, 5 PM–11:59 PM
(Nezapomeňte, že tento časový rozsah nemůže 
překročit půlnoc, takže limitní hodnotou je čas 
11:59 PM)

3 Úterý–sobota, 12:00 AM–1:00 AM

4 Sobota–neděle, 8:00 AM–1:00 PM
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K panelu je tedy potřeba přidat tři časové zóny. Poté je pomocí funkce Spojení 
s časovou zónou můžete propojit tak, aby pracovaly všechny společně:

1. Přidejte časovou zónu 2 a zvolte pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek. Zadejte 
čas začátku 5:00 PM a čas konce 11:59 PM. Nechejte pole Spojení s časovou 
zónou prázdné.

2. Přidejte časovou zónu 3 a zvolte pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek. Zadejte 
čas začátku 12:00 AM a čas konce 1:00 AM. V poli Spojení s časovou zónou 
zvolte časovou zónu 2 k propojení časových zón 2 a 3 dohromady.

3. Přidejte časovou zónu 4 a zvolte sobotu a neděli. Zadejte čas začátku 8:00 AM 
a čas konce 1:00 PM. V poli Spojení s časovou zónou zvolte časovou zónu 3 
k propojení časových zón 2, 3 a 4 dohromady.

Při spojení tímto způsobem sdělí Časová zóna 4 systému NetAXS-123, že má také 
používat časovou zónu 3, a Časová zóna 3 sdělí systému, že má také používat časovou 
zónu 2. Protože Časová zóna 4 je „začátkem“ tohoto spojeného řetězce, je to tato 
časová zóna, která by měla být funkční pro Úroveň přístupu úklidové čety. To 
znamená, že dveře, ke kterým má úklidová četa přístup, musí být přiřazeny časové 
zóně 4. A jejich přiřazením časové zóně 4 budou mít přístup také během časových zón 
3 a 2 – protože jsou propojeny.

Povšimněte si, že v tomto příkladu není časová zóna 2 spojena s časovou zónou 4. 
Je to podle pravidla. Spojení časových zón musí začínat na jednom konci a končit 
na druhém. Pokud propojíte začátek řetězce časové zóny s koncem, vytvoříte 
podmínku zvanou „kruhový interlock“, který může způsobit, že vaše časové zóny 
nebudou pracovat správně. Panel vyšle varování v případě, že se pokusíte vytvořit 
kruhový interlock.

2.3.3  Záložka Svátky
Svátky jsou chápány jako speciální dny v týdnu. Jsou podobné, ale vyššího řádu 
než všední dny pondělí až neděle. Pokud se den naprogramovaný jako svátek zobrazí 
v panelu, panel jej zpracuje jako typ Svátek bez ohledu na skutečný den v týdnu 
(pondělí–neděle). Během tohoto svátku budou pracovat pouze časové zóny, které 
obsahují specifický typ Svátek. Záložka Svátek umožňuje dále přizpůsobit způsob 
funkce panelu. Můžete například blokovat přístup do budovy v tento den nebo přidělit 
speciální přístup během tohoto dne.

Záložka Svátky umožňuje: 

• Vytvořit svátek.

• Upravit svátek.

• Smazat svátek.
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Klepnutím na položku Čas > Svátky > záložka Svátky zobrazíte záložku Svátky:

Obrázek 2-8:   Čas > Svátky > záložka Svátky

Vytvoření svátku: 

1. Zadejte název nového svátku do pole Název (až 25 znaků). 

2. Pokud bude tento svátek nastávat každý rok, zaškrtněte zaškrtávací políčko 
Nepohyblivý.

3. Přiřaďte danému svátku typ, tedy jeden z typů Typ 1, Typ 2 nebo Typ 3. 
Přiřazený typ se bude mapovat ke konfiguraci časové zóny a tento svátek se 
bude zpracovávat podle daných pravidel pro tuto časovou zónu (viz část 
Záložka Časové zóny, strana 31).

4. Vyberte měsíc a datum tohoto svátku z rozevíracího seznamu.

5. Klepněte na tlačítko Přidat svátek.

Každý přidaný Svátek se považuje za celý den trvající od půlnoci do půlnoci. 
Dostupné možnosti při konfiguraci svátku jsou Nepohyblivý, Typ, Datum a Rok. Je-li 
povolena možnost Nepohyblivý, datum doplněné jako Svátek bude svátkem každý 
rok. Zrušení zaškrtnutí políčka Nepohyblivý umožňuje uživateli zvolit specifický rok 
tak, aby volba Svátek fungovala pouze během tohoto dne a roku.
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Při volbě Nepohyblivý bude pole Rok šedé. Panel může podporovat tři různé typy 
svátků (Typ 1, Typ 2 a Typ 3), ale uživatel může zvolit pouze jeden typ pro každý 
jednotlivý den. Také si povšimněte, že jeden kalendářní den nelze nastavit na více než 
jeden typ svátku. Například 6. červenec může být Svátek Typu 1, ale poté Typ 2 a 3 
nebudou moci 6. července fungovat. Svátky nebo speciální události, které vyžadují 
více dnů, budou vyžadovat zadání svátku pro každé datum, které má být speciální. 
Například Díkůvzdání bývají obvykle dva dny, čtvrtek a pátek. Oba tyto dny vyžadují 
zvláštní zadání svátku a používají stejný typ svátku. Kromě toho může být Typ 1, 2 a 3 
nakonfigurován podle vaší potřeby.

Upravení svátku: 

1. Ve sloupci Svátek klepněte na číslo svátku, který chcete upravit.

2. Podle potřeby změňte nastavení svátku.

3. Klepnutím na tlačítko Upravit tyto změny přijměte.

Smazání svátku: 

1. Ve sloupci Svátek klepněte na číslo svátku, který chcete smazat.

2. Klepněte na tlačítko Smazat.

3. Po zobrazení výzvy ke smazání klepněte na tlačítko OK.
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2.4  Konfigurace dveří
Každý panel podporuje 1–3 dveře. Pro každé dveře musíte nakonfigurovat čtečky, 
vstupy a výstupy.

Klepnutím na položku Konfigurace > Dveře: 1 zobrazíte obrazovku Konfigurace dveří 
pro dveře 1.

Obrázek 2-9:   Konfigurace > Dveře: > 1 > záložka Čtečka A

Řiďte se stejnými postupy uvedenými níže a nastavte dveře 2 a 3, pokud je váš systém 
obsahuje.

2.4.1  Záložka Čtečka A
Čtečka je zařízení, které čte karty a odesílá data karet do panelu. Panel NetAXS-123 
podporuje dvě čtečky na každé dveře. Čtečka B může být aktivována nebo 
deaktivována uživatelem.

Záložka Čtečka A umožňuje:

• Definovat časovou zónu, během které bude čtečka zakázána. Jakmile je čtečka 
zakázána, ani odchod, ani vstup pomocí režimu Karta a PIN anebo Karta nebo 
PIN nebude povolen. Také není povolen volný odchod.

• Pojmenovat čtečku.

• Definovat časovou zónu, během které se bude čtečka řídit jedním nebo více 
z níže uvedených režimů přístupu:

– Zakázáno,

– Uzamčení,

– Karta a PIN,

– Karta nebo PIN,
36 www.honeywell.com



Konfigurace prostřednictvím webového serveru
Konfigurace dveří
– Pouze PIN,

– Pouze karta.

• Dále definovat režimy přístupu Pouze karta, Pouze PIN, Karta a PIN a Karta 
nebo PIN

• Konfigurovat čtečku pro funkci anti-passback.

• Určovat formáty karet, které musí čtečka používat ke čtení dat karet.

• Přidávat, upravovat a mazat formáty karet.

Klepnutím na položku Čtečka A zobrazíte záložku Čtečka A (viz Obrázek 2-9).

Kroky:

1. Ke konfiguraci obecných nastavení čtečky použijte popisy, které uvádí 
Tabulka 2-5.

Tabulka 2-5:  Konfigurace > Dveře > 1 > pole záložky Čtečka A

Nastavení Popis

Režim přístupu Určuje ověřovací podmínky vyžadované u dveří před 
udělením přístupu. Pro každý přístupový režim musíte také 
zvolit časovou zónu z rozevíracího seznamu. Časová zóna 
je plán, podle kterého je přístupový režim účinný.

Zakázáno – Režim Zakázáno přepíná čtečku do stavu, kdy 
jsou všechna čtení karet ignorována, s výjimkou karty VIP, 
které je přístup povolen. Kontakt a Odchod budou hlášeny, 
ale Odchod nezpůsobí otevření dveří.

Uzamčení – Ignoruje veškeré čtení karet (kromě karty 
VIP), nepovoluje vstup dveřmi, ale povoluje odchod.

Karty a PIN – Zajišťuje přístup pouze při úspěšném načtení 
karty a zadání platného kódu PIN na klávesnici dveří. 
Načtení karty a zadání kódu PIN můžete provádět v 
libovolném pořadí. Druhý přístup musíte učinit do 10 
sekund od prvního (v jakémkoli pořadí).

Karta nebo PIN – Uděluje povolení k přístupu při 
úspěšném načtení karty nebo zadání platného kódu PIN na 
klávesnici dveří.

Pouze PIN – Uděluje povolení k přístupu pouze při zadání 
platného kódu PIN na klávesnici dveří.

Pouze karta – Uděluje povolení k přístupu pouze při 
úspěšném přečtení karty.
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Režim přístupu 
(pokračování)

Supervizor – Režim povolující vstup supervizora bez 
povolení přístupu ostatním. Pokud je aktivován tento režim, 
LED čtečky mění barvu čtyřikrát za sekundu (obvykle z 
červené na zelenou). Pokud supervizor předloží svoji kartu 
pouze jednou během časové zóny, získá přístup, ale 
nepovolí přístup ostatním. Pokud supervizor předloží svoji 
kartu znovu do 10 sekund, umožní přístup ostatním a LED 
bude trvale svítit červeně. Poté, co supervizor předloží svoji 
kartu dvakrát, aby povolil přístup ostatním, může obecný 
přístup pro danou časovou zónu zakázat opětovným 
předložením jeho karty bezprostředně dvakrát po sobě. 
LED bude rychle blikat střídavě červeně a zeleně. Karty 
VIP nepotřebují kartu supervizora pro získání přístupu.

Esk. rež. – Režim, který vyžaduje doprovod supervizora 
pro umožnění vstupu držitele zaměstnanecké karty. Pokud 
je aktivován tento režim, LED čtečky mění barvu čtyřikrát 
za sekundu (obvykle z červené na zelenou) a zaměstnanec 
musí být doprovázen supervizorem pro získání vstupu. 
Pokud supervizor předloží svoji kartu, bude LED svítit 
červeně po dobu 10 sekund v očekávání pověření 
zaměstnance. Pokud je během 10 sekund po přiložení karty 
supervizora přiloženo pověření zaměstnance, dveře se 
otevřou pro vpuštění zaměstnance a LED se vrátí k 
rychlému blikání. Pokud čas uplyne bez přiložení pověření 
zaměstnance, LED se vrátí k rychlému blikání a čtečka se 
vrátí k režimu Eskorty. Supervizor může získat vstup 
jednoduše dvojím přiložením karty. Pokud je aktivní režim 
Eskorty, není možné, na rozdíl od režimu Supervizor, tento 
režim deaktivovat během jeho časové zóny; supervizor je 
nutný pro všechny přístupy zaměstnanců během časové 
zóny režimu Eskorty. Karty VIP nepotřebují kartu 
supervizora pro získání přístupu.

Tabulka 2-5:  Konfigurace > Dveře > 1 > pole záložky Čtečka A (pokračování)

Nastavení Popis
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Anti-Passback Konfiguruje funkci anti-passback. Po konfiguraci na 
obrazovce Konfigurace > Systém > Obecné (viz část 
Záložka Obecné, strana 21) povolí uživatel ve čtečce funkci 
anti-passback, která vyžaduje platnou kartu ke vstupu 
a odchodu. Držitel karty musí používat kartu ve správném 
sledu VSTUP/ODCHOD--tj., karta přiložená na čtečce 
VSTUP musí být přiložena na čtečce ODCHOD nebo 
obráceně – karta přiložená na čtečce ODCHOD musí být 
potom přiložena na čtečce VSTUP. Jestliže je sled 
VSTUP/ODCHOD uživatele neplatný, je generován případ 
porušení funkce anti-passback pro typ zvolené funkce 
anti-passback (Tvrdá nebo Měkká) a držiteli karty je buď 
zamítnut přístup (Tvrdá) nebo povolen přístup (Měkká).

Povoleno – Povoluje funkci anti-passback.

Hard – Ověřuje stav sledu VSTUP/ODCHOD před 
povolením vstupu. Druhé přiložení karty u stejného typu 
čtečky (VSTUP/ODCHOD) způsobí Tvrdé porušení funkce 
anti-passback a uživateli je zamítnut vstup.

Soft – Ověřuje stav sledu VSTUP/ODCHOD před 
povolením vstupu. Druhé přiložení karty u stejného typu 
čtečky (VSTUP/ODCHOD) způsobí Měkké porušení 
funkce anti-passback, ale uživateli je vstup povolen.

Out – Platí pro čtečky umístěné uvnitř oblasti kontrolované 
funkcí anti-passback. Držitelé karet používají tyto čtečky 
při pokusu o odchod z oblasti kontrolované funkcí 
anti-passback.

In – Platí pro čtečky umístěné vně oblasti kontrolované 
funkcí anti-passback. Držitelé karet používají tyto čtečky 
při pokusu o vstup do oblasti kontrolované funkcí 
anti-passback.

Tabulka 2-5:  Konfigurace > Dveře > 1 > pole záložky Čtečka A (pokračování)

Nastavení Popis
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Poznámka: Protože by mohl vzniknout konflikt mezi časovými zónami 
nastavenými v políčku Časové zóny režimu přístupu na záložce Obecné u dané 
čtečky,> je časové zóně přiřazena priorita, která je nejvyšší v seznamu 
časových zón zobrazených na záložce. Proto má Zakázaná časová zóna 
nejvyšší prioritu a časová zóna Pouze karta má nejnižší prioritu.

Poznámka: Zde definovaný přístupový režim pro dveře může být potlačen 
kartou s přiřazeným typem karty VIP. (Informace o přiřazování typu karty VIP 
nejdete v části Přidávání nových karet, strana 56.)

2. Klepněte na možnost Formáty karet na boku této záložky. Formát karet oznámí 
panelu, jak bude číslo karty čteno. Panel použije toto nastavení formátu pro 
zpracování dat ze čteček. Poté mohou čtečky karet správně číst kartu.

Nátlakový výstup Konfiguruje výstup, který se sepne, jakmile držitel karty 
zadá „nátlakový PIN“ na klávesnici/čtečce karet. Nátlakový 
PIN je PIN, který uživatel zadává na klávesnici, je-li nucen 
otevřít dveře (například při loupeži). Držitel karty zadá PIN, 
který je buď o jedno číslo větší nebo menší, než jeho 
správný PIN. Tento kód PIN otevře dveře, ale také spustí 
určený nátlakový výstup a spustí událost alarmu.

Pokud je například kód PIN 2222, držitel karty zadá buď 
2221, nebo 2223. Přestože je kód PIN nesprávný, dveře se 
otevřou normálně, avšak nátlakový výstup vyšle signál a 
bude vyvolán alarm. Tímto způsobem držitel karty 
informuje ostatní, aniž by to neoprávněná osoba zjistila.

Poznámka: PIN končící 0 (například 2320) spustí 
nátlakový výstup pouze tehdy, když je místo 0 použita 
číslice 1 (například 2321).

Funkce nátlakového výstupu vyžaduje následující:

• „Nátlak“ musí být povolen na záložce Konfigurace > 
Systém > Obecné.

• Musí být zvolena časová zóna pro položku „Karta 
a PIN“ na záložce Konfigurace > Dveře > Čtečka.

Tabulka 2-5:  Konfigurace > Dveře > 1 > pole záložky Čtečka A (pokračování)

Nastavení Popis
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Obrázek 2-10:   Konfigurace > Dveře: > 1 > záložka Čtečka A > 
Formáty karet

3. K výběru formátů karet použijte popisy, které uvádí Tabulka 2-6.

Tabulka 2-6:  Konfigurace > Dveře: > 1 > záložka Čtečka A > 
pole Formáty karty

Nastavení Popis

Dostupné 
(sloupec)

Udává seznam všech formátů v panelu. Všechny formáty, 
nové i osm výchozích formátů, jsou uvedeny ve sloupci 
Dostupné. Tyto informace standardně umožňují všem 
čtečkám používat všechny formáty k pokusu o dešifrování 
čtení karet. Čtečka poté použije všechny dostupné formáty k 
dešifrování příchozích čtení karet. Jakékoli přiložení karty s 
formátem, který se neshoduje s dostupnými formáty, je poté 
hlášeno jako událost Neplatný formát.

Vybrané (sloupec) Udává seznam konkrétních formátů vybraných uživatelem ze 
seznamu Dostupné, které by čtečka měla použít k dešifrování 
čtení karet. Jakmile je nějaký formát umístěn do sloupce 
Vybrané, čtečka začne používat pouze vybraný formát a bude 
ignorovat všechny nevybrané formáty v seznamu Dostupné. 
Přiložení karty s formátem, který se neshoduje s vybranými 
formáty, je poté hlášeno jako událost Neplatný formát i v 
případě, že se formát nachází v seznamu Dostupné. Tento 
výběr se uskutečňuje pro jednotlivé čtečky, tedy každá čtečka 
může mít vlastní vybrané formáty. Výběry u jedné čtečky 
neovlivňují jinou čtečku.
Jednotka pro řízení přístupu NetAXS-123 – Uživatelská příručka, Dokument 800-06181, revize A 41



Konfigurace prostřednictvím webového serveru
Konfigurace dveří
Poznámka:  Uživatel by nikdy neměl přidávat více než jeden formát 
používající stejný počet bitů. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte 
technickou podporu.

4. Klepnutím zvýrazněte každý požadovaný formát karty uvedený v poli 
Dostupné a klepnutím na tlačítko se zelenou šipkou vpravo  přeneste tyto 
formáty do pole Vybrané. 

Poznámka: Pokud nevyberete žádné formáty, čtečka použije všechny dostupné 
(až 128), jak je popsáno u nastavení Dostupné (Tabulka 2-6). Pokud vyberete 
sadu formátů pro danou čtečku, bude čtečka interpretovat pouze tyto formáty 
a ignorovat formáty, které nejsou vybrány, jak je popsáno u nastavení 
Dostupné (Tabulka 2-6).

5. Klepněte na tlačítko Zapsat změny.

6. Pokud chcete vytvořit nový formát karty, klepnutím na tlačítko Nový formát 
zobrazíte prázdnou obrazovku Rozvržení dat ve formátu karty:

Obrázek 2-11:   Obrazovka úpravy formátu karet

7. Použijte popisy polí, které uvádí Tabulka 2-7, k definování rozvržení 
a klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Chcete-li zakázat pole, zadejte hodnotu „--“ do políčka Počáteční 
bit a „0“ do políčka Počet bitů.

Tabulka 2-7:  Konfigurace > Dveře: > 1 > Čtečka A > pole Formát karty

Nastavení Popis

Název Zobrazí název, podle kterého bude tento formát uváděn 
na záložce Formáty karet. Tento název je uživatelsky 
definovaný.

Obrácené pořadí bitů Vrací řetězec ze čtečky v obráceném pořadí bitů 
(nejméně významný bit je první a nejvýznamnější bit je 
poslední).
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Připojit site kód Když je toto nastavení povoleno, je použito spolu 
s polem Exponent ke zkombinování site kódu a ID 
karty do nového jedinečného čísla. Používá se hlavně 
v případě, kdy pracoviště vyžaduje použití více než 
8 různých site kódů. 

Exponent Tato možnost je dostupná, pouze když je zaškrtnuto 
políčko Připojit site kód. Chcete-li vygenerovat nové ID 
karty, použijte toto pole k vložení požadovaného počtu 
nul pro přidání k pravé straně hodnoty site kódu. Poté 
přidáním ID karty vypočtěte nové ID karty. 

Například 26bitová karta má site kód 123 a ID karty je 
637. Když je nastavení Připojit site kód povoleno s 
exponentem 4, k pravé straně site kódu budou přidány 
4 nuly. Výsledkem je konečná hodnota 1230000. Tato 
nově upravená hodnota site kódu je poté přidána k číslu, 
které panel přečetl jako ID karty – tedy 1230000 + 637 = 
1230637. Nově zkombinované číslo se stane novou 
hodnotou ID karty.

Celkový počet bitů Vypisuje celkový počet bitů na kartě.

Sudá parita Uvádí, nad kterými bity bude kontrolována sudá parita.

Počáteční bit – První bit karty, kde začíná sudá parita.

Počet bitů – Počet bitů doprava od počátečního bitu 
včetně počátečního bitu, které mají být zahrnuty do 
kontroly sudé parity.

Lichá parita Uvádí, nad kterými bity bude kontrolována lichá parita. 

Počáteční bit – První bit karty, kde začíná lichá parita.

Počet bitů – Počet bitů doprava od počátečního bitu 
včetně počátečního bitu, které mají být zahrnuty do 
kontroly liché parity.

CID A Uvádí, kde je v řetězci ze čtečky uvedeno ID karty A.

Počáteční bit – První bit karty, kde začíná ID karty.

Počet bitů – Počet bitů doprava od počátečního bitu 
včetně počátečního bitu, které tvoří ID karty.

Většina formátů vyžaduje pouze CID A, nikoliv CID B, 
C nebo D.

Pokud má ID karty formátu karty více částí, CID B, 
C a D mohou být použity k určení částí, které mají být 
spojeny za účelem vytvoření ID karty.

Tabulka 2-7:  Konfigurace > Dveře: > 1 > Čtečka A > pole Formát karty 

Nastavení Popis
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CID B Uvádí, kde je v řetězci ze čtečky uvedeno ID karty B.

Počáteční bit – První bit karty, kde začíná ID karty.

Počet bitů – Počet bitů doprava od počátečního bitu 
včetně počátečního bitu, které tvoří ID karty.

Většina formátů vyžaduje pouze CID A, nikoliv CID B, 
C nebo D.

CID C Uvádí, kde je v řetězci ze čtečky uvedeno ID karty C.

Počáteční bit – První bit karty, kde začíná ID karty.

Počet bitů – Počet bitů doprava od počátečního bitu 
včetně počátečního bitu, které tvoří ID karty.

Většina formátů vyžaduje pouze CID A, nikoliv CID B, 
C nebo D.

CID D Uvádí, kde je v řetězci ze čtečky uvedeno ID karty D.

Počáteční bit – První bit karty, kde začíná ID karty.

Počet bitů – Počet bitů doprava od počátečního bitu 
včetně počátečního bitu, které tvoří ID karty.

Většina formátů vyžaduje pouze CID A, nikoliv CID B, 
C nebo D.

Site kód A: Uvádí, kde je v řetězci ze čtečky uveden Site kód A. 
Obraťte se na výrobce karet, který vám poskytne 
podrobné informace o kartě.

Počáteční bit – První bit karty, kde začíná Site kód 
dané karty.

Počet bitů – Počet bitů doprava od počátečního bitu 
včetně počátečního bitu, které tvoří Site kód.

Většina formátů karet vyžaduje pouze Site kód A.

Site kód B: Uvádí, kde je v řetězci ze čtečky uveden Site kód B. 
Obraťte se na výrobce karet, který vám poskytne 
podrobné informace o kartě.

Počáteční bit – První bit karty, kde začíná Site kód 
dané karty.

Počet bitů – Počet bitů doprava od počátečního bitu 
včetně počátečního bitu, které tvoří Site kód.

Většina formátů karet vyžaduje pouze Site kód A.

Tabulka 2-7:  Konfigurace > Dveře: > 1 > Čtečka A > pole Formát karty 

Nastavení Popis
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8. Pokud chcete změnit stávající rozvržení dat ve formátu karty, poklepejte 
na název formátu v seznamu existujících formátů a zobrazte obrazovku 
Rozvržení dat ve formátu karty. K úpravám rozvržení polí použijte popisy 
v tabulce uvedené výše. Poté klepněte na tlačítko Aktualizovat (pro uložení pod 
stávajícím názvem formátu) nebo na tlačítko Uložit jako (pro uložení pod jiným 
názvem formátu) k uložení upraveného formátu. Pro návrat k výchozím 
nastavením formátu karty klepněte na tlačítko Reset. Klepnutím na tlačítko 
Smazat formát karty smažete.

Site kód C: Uvádí, kde je v řetězci ze čtečky uveden Site kód C. 
Obraťte se na výrobce karet, který vám poskytne 
podrobné informace o kartě.

Počáteční bit – První bit karty, kde začíná Site kód 
dané karty.

Počet bitů – Počet bitů doprava od počátečního bitu 
včetně počátečního bitu, které tvoří Site kód.

Většina formátů karet vyžaduje pouze Site kód A.

Site kód D: Uvádí, kde je v řetězci ze čtečky uveden Site kód D. 
Obraťte se na výrobce karet, který vám poskytne 
podrobné informace o kartě.

Počáteční bit – První bit karty, kde začíná Site kód 
dané karty.

Počet bitů – Počet bitů doprava od počátečního bitu 
včetně počátečního bitu, které tvoří Site kód.

Většina formátů karet vyžaduje pouze Site kód A.

Tabulka 2-7:  Konfigurace > Dveře: > 1 > Čtečka A > pole Formát karty 

Nastavení Popis
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2.4.2  Záložka Čtečka B
Když je Čtečka B aktivována, Čtečka A a Čtečka B mohou být spojeny do stejného 
portu čtečky. Spojené čtečky musí podporovat čekací linky a být zapojeny podle 
směrnic v průvodci instalací. Konfigurace spojených čteček podporuje čtečky na 
obou stranách dveří a čtečkám musí být přiřazeny stejné vstupy Odchod a Stav (pokud 
jsou nakonfigurovány). Spojeným čtečkám může být také přiřazen stejný zámek 
dveří.

Na záložce Čtečka A klepnutím na záložku Čtečka B zobrazíte záložku Čtečka B.

Obrázek 2-12:   Konfigurace > Dveře: > 1 > záložka Čtečka B

Klepnutím na tlačítko Aktivovat čtečku B zobrazíte následující obrazovku „probíhá 
aktivace“:
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Obrázek 2-13:   Zpráva o probíhající aktivaci čtečky B

Když je čtečka B plně aktivována, systém zobrazí následující obrazovku:

Obrázek 2-14:   Čtečka B plně aktivována

Poznámka:  Nastavení režimu Supervizor a Eskorta pro čtečku A platí také pro čtečku 
B. Tato nastavení lze změnit na záložce Čtečka A a nikoli na záložce Čtečka B.

Klepnutím na tlačítko Deaktivovat tuto čtečku deaktivujte čtečku B.
Jednotka pro řízení přístupu NetAXS-123 – Uživatelská příručka, Dokument 800-06181, revize A 47



Konfigurace prostřednictvím webového serveru
Konfigurace dveří
2.4.3  Záložka Výstupy
Výstup neboli výstupní relé se chová jako spínač na panelu, který zapíná či vypíná 
a pulzně spíná napájení výstupního zařízení nebo výstupní zařízení, například zámek 
dveří nebo kontrolku LED. Například úspěšné čtení karty na čtečce (vstupním zařízení) 
způsobí přepnutí výstupního relé na panelu tak, aby se změnil normální stav zámku 
dveří (výstupního zařízení), takže se normálně zamknutá západka zámku dveří uvolní a 
umožní vstup. Tato záložka konfiguruje výstupní relé zámku a kontrolku LED čtečky. 

Záložka Výstupy umožňuje: 

• Konfigurovat pro všechny výstupy pro ovládání zámků a LED čteček u dveří 
tyto položky:

– Název,

– Doba pulzu,

– Časové zóny,

– Překlápěcí režim,

– Interlock,

– Přepnutí časové zóny kartou,

– První odemkne.

Klepnutím na položku Konfigurace > Dveře: > 1 > záložka Výstupy zobrazíte záložku 
Výstupy. Zobrazí se okno Zámek > záložka Samostatný, kde je možno konfigurovat 
jednotlivý výstup pro zámek. Vyberte číslo výstupu v rozevíracím seznamu v horní 
části obrazovky. Všimněte si, že výstupy pro ovládání zámku a ovládání LED čteček 
jsou na panelu NetAXS-123 přiřazeny všem dveřím.

Obrázek 2-15:   Konfigurace > Dveře: > 1 > Výstupy > dialogové okno Zámek
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Dialogové okno LED čtečky umožňuje konfigurovat výstup kontrolky LED čtečky:

Obrázek 2-16:   Konfigurace > Dveře: > 1 > karta Výstupy > dialogové okno 
LED čtečky

Kroky: Ke konfiguraci všech jednotlivých zámků nebo LED čtečky použijte 
informace, které uvádí Tabulka 2-8:

Tabulka 2-8:  Konfigurace > Dveře: > 1 > karta Výstupy > pole dialogového okna 
LED čtečky  

Nastavení Popis

Název Zadejte jedinečný název pro identifikaci zařízení.

Doba pulzu Stanovuje dobu, po kterou bude zařízení předpokládat vybuzený 
stav. Například určuje, jak dlouho bude znít siréna nebo jak dlouho 
zůstane uvolněna západka zámku dveří. Maximální počet hodin je 1. 
Pokud je pole hodin prázdné, je maximální počet minut 59. Pokud je 
do pole hodin zadána hodnota 1, je maximální počet minut 45 a 
maximální počet sekund 59,9. Součet všech tří jednotek vytváří dobu 
pulzu. Všimněte si, že sekundy můžete vyjádřit i v desetinách 
sekundy.
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Časové zóny Určuje dva časové plány:

• Sepnuto – Nastavuje dobu, po kterou jsou výstupy automaticky 
sepnuty.

• Zakázat interlock – Nastaví dobu, po kterou bude zakázán 
interlock neboli naprogramovaná interakce mezi vybranými 
vstupy a výstupy. Během vybrané časové zóny bude tento bod 
ignorovat veškeré akce typu interlock, což mu v této době 
znemožní být cílovým bodem. Mimo časovou zónu bude bod 
reagovat na interlocky normálně.

Překlápěcí režim Přepíná stav výstupů mezi stavy sepnuto a rozepnuto při každé 
aktivaci (použití kódu, interlock nebo ruční pulz).

Interlock Umožňuje zakázat interlock neboli naprogramovanou interakci mezi 
dvěma body. Pokud je tato možnost povolena, bude tento bod 
ignorovat veškeré akce typu interlock, což mu znemožní být 
cílovým bodem.

Přepnutí ČZ kartou Stejně jako pravidlo První odemkne vyžaduje platné čtení karty 
v časové zóně, aby byla povolena účinnost časové zóny (doba, po 
kterou jsou dveře trvale odemknuty). Na rozdíl od pravidla První 
odemkne může uživatel načíst kartu podruhé, aby vrátil dveře do 
zamknutého stavu. Všimněte si, že pravidla Přepnutí ČZ kartou a 
První odemkne nelze povolit současně. Zobrazí se pouze tehdy, 
pokud je zvolena možnost Zámek.

První odemkne Vyžaduje platné čtení karty v časové zóně, aby byla povolena 
účinnost časové zóny (doba, po kterou jsou dveře trvale odemknuty). 
Všimněte si, že pravidla Přepnutí ČZ kartou a První odemkne nelze 
povolit současně. Zobrazí se pouze tehdy, pokud je zvolena možnost 
Zámek.

Tabulka 2-8:  Konfigurace > Dveře: > 1 > karta Výstupy > pole dialogového okna 
LED čtečky (pokračování) 

Nastavení Popis
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2.4.4  Záložka Vstupy
Ke každým ze čtyř dveří na panelu NetAXS-123 jsou přiřazeny čtyři vstupy: 

• Stav – Poskytuje informace o stavu dveří.

• Odchod – Umožňuje otevření nebo zavření dveří bez vyvolání alarmu.

• Tamper A – Oznamuje pokus o neoprávněnou manipulaci se čtečkou A nebo 
její kabeláží.

• Tamper B – Oznamuje pokus o neoprávněnou manipulaci se čtečkou B nebo 
její kabeláží.

Záložka Vstupy umožňuje: 

• Definovat režimy vstupů Stav, Odchod a Tamper.

• Stanovovat dobu přemostění vstupů Stav, Odchod a Tamper v časové zóně 
neboli dobu, po kterou bude ignorován normální stav dveří.

• Stanovovat dobu zpoždění vstupu Stav, Odchod a Tamper neboli dobu, po 
kterou musí vstup zůstat ve svém novém stavu, než bude v tomto novém stavu 
rozpoznán.

• Stanovovat časové zóny pro vstupy Stav, Odchod a Tamper.

• Povolovat nebo zakazovat možnost Autouzamčení u vstupů Stav.

Po klepnutí na možnost Vstupy se zobrazí záložka Vstupy:

Obrázek 2-17:   Konfigurace > Dveře: > 1 > záložka Vstupy > Stav
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Existují čtyři možné konfigurace režimu. Obrázek 2-17 ukazuje V klidu 
sepnutý/Nevyvážený režim. Následující obrazovky zobrazují zbývající režimy:

Obrázek 2-18:   Režim stavu vstupu – V klidu rozepnutý – Nevyvážený režim

Obrázek 2-19:   Režim stavu vstupu – V klidu sepnutý – Vyvážený režim

Obrázek 2-20:   Režim stavu vstupu – V klidu rozepnutý – Vyvážený režim
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Kroky: Ke konfiguraci vstupů Stav, Odchod a Tamper použijte popisy, které uvádí 
Tabulka 2-9, a poté klepněte na tlačítko Zapsat změny:

Tabulka 2-9:  Konfigurace > Dveře: > 1 > pole záložky Vstupy 

Nastavení Popis

Název Zadejte jedinečný název pro identifikaci zařízení.

Režim V klidu sepnutý – Určuje, že v klidovém stavu je vstup sepnutý 
(výchozí).

V klidu rozepnutý – Určuje, že v klidovém stavu je vstup 
rozepnutý.

Nevyvážený – Určuje, že elektrický okruh vstupu je zapojen do 
okruhu, který neobsahuje žádné vyvažovací odpory (výchozí).

Vyvážený – Určuje, že elektrický okruh vstupu je zapojen do 
okruhu, který obsahuje vyvažovací odpory.

Hodnoty R1 a R2 – Určuje hodnoty odporů používaných ve 
vyvážených režimech. Rozevírací nabídka obsahuje následující 
hodnoty: 1 k ohmů, 2,2 k ohmů, 4,7 k ohmů a 10 k ohmů. 
Výchozí hodnota je 2,2 k. 

Doba přemostění Určuje dobu, po kterou budou vstupy přemostěny neboli 
deaktivovány. Maximální počet hodin je 1. Pokud je pole hodin 
prázdné, je maximální počet minut 59. Pokud je do pole hodin 
zadána hodnota 1, je maximální počet minut 45 a maximální 
počet sekund 59. Součet všech tří jednotek vytváří dobu 
přemostění. Všimněte si, že sekundy můžete vyjádřit i v 
desetinách sekundy.

Doba zpoždění Určuje dobu, po kterou musí vstup zůstat v novém stavu před 
vyvoláním alarmu. Pokud se například při vybrané době 
zpoždění 5 sekund stav Normální změní na Alarm, musí 
setrvávat ve stavu Alarm po dobu pěti sekund, než se alarm 
vyvolá.

Časové zóny Přemostění v čas. zóně – Určuje dobu, po kterou bude vstup 
ignorován.

Zakázat interlock – Určuje dobu, po kterou bude zakázána 
naprogramovaná akce na tomto vstupu z jiného bodu.

Zakázat alarmové zprávy – Určuje dobu, po kterou nebudou 
hlášeny zprávy Alarm a Normální, ale budou hlášeny zprávy 
Zkrat a Přerušení.

Autouzamčení Způsobí okamžité uzamčení dveří, jakmile se po jejich otevření 
vrátí vstup do klidového stavu. Když se přiřazený vstup vrátí do 
normálního stavu, výstupní relé, které řídí zámek dveří, se 
rozpojí místo toho, aby zůstalo po zbývající dobu pulzu sepnuto. 
Autouzamčení povolíte zrušením zaškrtnutí políčka Zakázat a 
volbou přiřazeného výstupu v rozevíracím seznamu.
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2.5  Konfigurace přístupových úrovní
Každá karta má přiřazenou přístupovou úroveň. Přístupová úroveň určuje časovou 
zónu nebo časový plán, během kterého může být držiteli karty udělen přístup do 
konkrétních dveří. Například přístupová úroveň přiřazená kartě zaměstnance může 
tomuto zaměstnanci umožňovat vstup do objektu pouze dveřmi číslo 2 od 6:00 do 
18:00 od pondělí do pátku. 

Obrazovka Přístupové úrovně umožňuje: 

• Vybrat čtečku A a/nebo čtečku B pro každé dveře. Povšimněte si, že když je 
čtečka zakázána, její zaškrtávací políčko bude také zakázáno.

• Vytvořit přístupovou úroveň.

• Upravit přístupovou úroveň.

• Smazat přístupovou úroveň.

• Nastavit časovou zónu pro každé dveře.

• Zobrazit další panely se čtečkami na této úrovni přístupu.

Tento oddíl vysvětluje, jak vytvořit přístupové úrovně, které jsou následně přiřazeny 
kartám.

Poznámka:  Protože je přístupová úroveň definována podle konfigurací dveří a 
časových zón, musíte před konfigurací přístupové úrovně nakonfigurovat dveře 
(viz část Konfigurace dveří, strana 36) a časovou zónu (viz část Konfigurace správy 
časových údajů, strana 29).

Po klepnutí na možnost Přístupové úrovně > Přidat/Upravit/Smazat se zobrazí 
obrazovka Konfigurace přístupové úrovně:

Obrázek 2-21:   Přístupové úrovně > Přidat/Upravit/Smazat
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Na tomto obrázku jsou pro Dveře 1 povoleny Čtečka A a Čtečka B. Pro Dveře 2 a 
Dveře 3 je povolena pouze Čtečka A, přičemž Čtečka B je zobrazena šedě. Čtečky 
zobrazené šedě uživateli značí, že jsou deaktivovány.

Vytvoření přístupové úrovně: 

1. Vyberte požadované dveře. Přístupová úroveň umožní přístup pouze ke 
dveřím, které jste zde vybrali.

2. Do pole Název zadejte název přístupové úrovně. Musí jít o jedinečný název, 
který by měl označovat obecnou skupinu uživatelů.

3. Vyberte pro každé dveře požadovanou časovou zónu z rozevíracího seznamu 
v poli Časová zóna. Přístupová úroveň umožní držiteli karty přístup do 
konkrétních dveří během této časové zóny.

4. Klepněte na tlačítko Nová úroveň.

Přiřazování časové zóny dveřím: 

1. Vyberte zaškrtávací pole požadované čtečky. Zobrazí se pole Časová zóna.

2. Z rozevíracího seznamu Časová zóna vyberte časovou zónu, kterou chcete 
dveřím přiřadit. Všimněte si, že časovou zónu je třeba nejprve nakonfigurovat 
na obrazovce Konfigurace > Správa časových údajů, než se zobrazí v 
rozevíracím seznamu.

Úprava přístupové úrovně: 

1. Z rozevíracího seznamu v poli Úroveň vyberte číslo přístupové úrovně, 
kterou chcete upravit.

2. Proveďte požadované úpravy.

3. Klepněte na tlačítko Upravit.

Smazání přístupové úrovně: 

1. Z rozevíracího seznamu v poli Úroveň vyberte číslo přístupové úrovně, kterou 
chcete smazat.

2. Klepněte na tlačítko Smazat.

3. Klepnutím na tlačítko OK po zobrazení výzvy přístupovou úroveň smažete.

Upozornění: Po vytvoření přístupové úrovně pro panel v konfiguraci linky musíte 
ručně nakonfigurovat tuto přístupovou úroveň u každého panelu na lince. 
Předpokládejme například, že máte na lince tři panely, k panelu 1 přidáte úroveň 
Přístup nadřízeného a čtečky 1 až 3 na panelu 1 nakonfigurujete s touto přístupovou 
úrovní. Po uložení konfigurace přístupové úrovně na panelu 1 se přístupová úroveň 
automaticky zkopíruje do panelů 2 a 3. Čtečky na panelech 2 a 3 ale ještě 
nakonfigurované nejsou. Takže musíte přejít k panelům 2 a 3, abyste přístupovou 
úroveň přiřadili čtečkám na těchto panelech. To provedete klepnutím na požadovaný 
panel a konfigurací jeho přístupové úrovně podle pokynů v této části.
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2.6  Údržba karet
Karta má kód s jedinečným číslem a přístupová úroveň držiteli uděluje oprávnění 
k přístupu k zařízením systému. Například kromě svého jedinečného čísla by 
karta umožňovala držiteli karty udělení přístupu k některým dveřím v určitém čase 
během dne.

2.6.1  Přidávání nových karet
Obrazovka Přidání nových karet umožňuje: 

• Vytvářet karty s následujícími přiřazenými informacemi:

– Čísla karet,

– Jméno držitele karty (jméno a příjmení),

– Typ karty,

– Osobní identifikační číslo (PIN),

– Sledování,

– Datum vypršení,

– Limit použití,

– Poznámka 1,

– Poznámka 2,

– Přístupové úrovně.

Po klepnutí na možnost Karty > Přidat se zobrazí obrazovka Přidání nových karet:

Obrázek 2-22:   Karty > Přidat
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Kroky: Pro vyplnění polí karet použijte popisy polí, které uvádí Tabulka 2-10, a 
klepněte na tlačítko Přidat karty:

Tabulka 2-10:  Karty > pole Přidat karty  

Pole Popis

Čísla karet Stanovuje jedinečné číslo, podle kterého bude držitel karty 
identifikován. Číslo karty je povinný údaj.

Jméno držitele 
karty

Identifikuje držitele karty. Křestní jméno a příjmení držitele karty 
jsou povinné údaje. Každé jméno může obsahovat až 15 znaků jako 
křestní jméno a 20 znaků jako příjmení. 

Typ karty Určuje, jestli je držitelem karty Supervizor, Zaměstnanec nebo VIP. 
U všech typů držitele karty je možné nastavit příznak Dočasná. 
Pokud je příznak Dočasná povolen, začne být pole Datum vypršení 
aktivní. Všimněte si, že políčko Dočasná je aktivní, pokud je panel 
na obrazovce Konfigurace > Systém > Obecné (viz část Záložka 
Obecné, strana 21) nakonfigurován pro návštěvnické karty. Typ karty 
je povinný údaj.

PIN Určuje Osobní identifikační číslo (PIN) držitele karty. Číslo PIN je 
nepovinný údaj; pokud je ale čtečka dveří nakonfigurována, aby 
vyžadovala identifikaci číslem PIN (viz část Záložka Čtečka A, 
strana 36), pak zde musíte číslo PIN pro držitele karty vytvořit. 
Kód PIN má maximálně šest číslic.

Sledování Odešle hlášení alarmu na monitorů alarmů, kdykoliv se karta s 
povoleným sledováním načte na čtečce. Tato funkce umožňuje 
sledovat pohyb držitele karty po objektu.

Datum vypršení Určuje datum, kdy se dočasná karta deaktivuje. 

Limit použití Určuje počet použití karty do jejího vypršení. Stanovte limit počtu 
použití jako počet přístupů, které mohou být uděleny.

Poznámka 1 Poskytuje uživatelsky definované pole. Více informací o definici 
tohoto pole pro šablonu Přidání nové karty najdete v části 
Konfigurace systému, strana 18.

Poznámka 2 Poskytuje uživatelsky definované pole. Více informací o definici 
tohoto pole pro šablonu Přidání nové karty najdete v části 
Konfigurace systému, strana 18.
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2.6.2  Zobrazení a úprava karet
Tuto funkci použijte k zobrazení a úpravě konkrétních karet.

Obrazovka Zobrazit nebo upravit karty umožňuje: 

• Zobrazit karty vyhledáním podle jednoho z těchto klíčů:

– Číslo karty,

– Příjmení držitele karty.

• Upravovat zobrazené karty.

Klepnutím na možnost Karty > Zobrazit/Upravit zobrazíte obrazovku vyhledávání, 
prostřednictví které můžete najít a zobrazit konkrétní karty.

Obrázek 2-23:   Karty > Zobrazit/Upravit

Zobrazení nebo úprava karty: 

1. Zadejte hodnotu kteréhokoli z vyhledávacích klíčů (číslo karty nebo příjmení 
držitele karty).

2. Klepněte na tlačítko Zobrazit/upravit karty. Zobrazí se karty stanovené 
v kroku 1.

Přístupové úrovně Určuje časovou zónu nebo časový plán, během kterého může být 
držiteli karty udělen přístup u konkrétních čteček. 

Karta může podporovat více než jednu přístupovou úroveň. Pokud na 
kartě mají dvě nebo více přístupových úrovní překrývající se časy, 
karta bude odrážet kombinaci daných přístupových úrovní. 
Například kartě 12345 jsou dány Level 1 a 2. Level 1 platí od pondělí 
do pátku 9:00–17:00 a Level 2 platí od pondělí do soboty 
15:00–23:00. Díky kombinaci těchto dvou možností poskytuje karta 
12345 přístup od pondělí do pátku od 9:00 do 23:00 a v sobotu od 
15:00 do 23:00.

Tabulka 2-10:  Karty > pole Přidat karty (pokračování) 

Pole Popis
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3. Pro vyplňování polí karet použijte popisy polí, které uvádí Tabulka 2-10 na 
straně 57, a klepněte na tlačítko Zapsat změny.

Poznámka:  Pokud není určena žádná karta, obrazovka zobrazuje seznam všech karet 
v systému.

2.6.3  Mazání karet
Obrazovka Smazat karty umožňuje: 

• Smazat karty získané podle jednoho z těchto klíčů:

– Číslo karty,

– Rozmezí čísel karet,

– Příjmení majitele karty.

Po klepnutí na možnost Karty > Smazat se zobrazí obrazovka Smazat karty:

Obrázek 2-24:   Karty > Smazat

Smazání karty: 

1. Zadejte hodnotu kteréhokoli z vyhledávacích klíčů (číslo karty, rozmezí čísel 
karet nebo příjmení držitele karty).

2. Klepnutím na tlačítko Smazat karty se smažou všechny karty odpovídající 
vyhledávacímu klíči, který jste zadali.

3. Klepnutím na tlačítko OK po zobrazení výzvy kartu smažete.
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2.6.4  Zobrazení zpráv
Tuto funkci použijte k zobrazení zprávy všech karet a dat karet. Karty můžete zobrazit 
buď podle příjmení držitele karty, nebo podle čísla karty.

Po klepnutí na možnost Hlášení > Zprávy o kartách se zobrazí obrazovka Zprávy o 
kartách.

Obrazovka Zprávy o kartách umožňuje: 

• Zobrazit záznamy karet podle příjmení držitele karty.

• Zobrazit záznamy karet podle čísel karet.

Obrázek 2-25:   Karty > Zprávy

Zobrazení zprávy: 

1. Klepnutím na záložku Podle příjmení zobrazte záznamy karet seřazené podle 
příjmení držitele karty.

2. Po klepnutí na záložku Podle čísla se zobrazí záznamy karet seřazené podle 
čísla karty.

Poznámka: Obrázek 2-25 ukazuje pouze tu část zobrazení, která je nejvíce 
vlevo. Tato obrazovka je velmi široká, proto pro přístup ke zbývajícím 
sloupcům v pravé části použijte posuvník umístěný podél dolní hrany.
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3. Více informací o záznamech karet najdete v popisech, které uvádí 
Tabulka 2-11 (více informací o datech karet najdete v části Přidávání nových 
karet, strana 56):

Tabulka 2-11:  Hlášení > pole Zprávy o kartách

Pole Popis

Číslo karty Zobrazuje číslo karty. 

Příjmení Zobrazuje příjmení držitele karty.

Jméno Zobrazuje křestní jméno držitele karty.

PIN Zobrazuje Osobní identifikační číslo (PIN) držitele karty. 
Kód PIN má maximálně šest číslic.

Přístupové úrovně Zobrazuje přístupovou úroveň nakonfigurovanou pro 
držitele karty. Přístupová úroveň určuje časovou zónu nebo 
časový plán, během kterého může být držiteli karty udělen 
přístup do konkrétních dveří. Více informací o přístupových 
úrovních naleznete v části Konfigurace přístupových 
úrovní, strana 54. Definované časy přístupové úrovně 
zjistíte klepnutím na možnost Konfigurace > Přístupové 
úrovně a zobrazením obrazovky Konfigurace přístupové 
úrovně.

Typ Zobrazuje typ karty. Typ karty určuje, jestli je držitel karty 
nakonfigurován jako supervizor (Supervizor), zaměstnanec 
(Zaměstnanec) nebo osoba VIP (VIP) či jako kombinace 
těchto typů.

Dočasná Označuje (zatržením), že karta je dočasnou kartou.

Datum aktivace Zobrazuje datum, kdy byla karta aktivována.

Datum vypršení Zobrazuje datum, kdy bude karta automaticky 
deaktivována.

Limit použití Označuje, kolikrát bude kartě udělen přístup.

Stav APB Značí, zda je karta V oblasti s funkcí anti-passback nebo 
MIMO oblast s funkcí anti-passback. 

Poznámka1: Zobrazuje informační text, který může být zadán do pole 
Poznámka 1.

Poznámka2: Zobrazuje informační text, který může být zadán do pole 
Poznámka 2.
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2.7  Konfigurace dalších I/O
Tato část vysvětluje, jak konfigurovat „další“ vstupy a výstupy na panelu 
NetAXS-123. Jsou nazývány „další“ vstupy a výstupy, protože je lze použít pro jiné 
funkce než zamykání/odemykání dveří. Tato část vysvětluje, jak tyto další vstupy a 
výstupy konfigurovat.

2.7.1  Záložka Vstupy
Tato záložka umožňuje konfigurovat další vstupní zařízení na vstupech 5 a 6 nebo 
dalších vstupech, které byly odpojeny od svých dveří. 

Při použití zdrojů napájení s výstupem selhání napájení může být tento výstup 
připojen ke vstupu 6. V případě selhání napájení zdroje a přepnutí na baterii je vstup 6 
aktivován a je vyvolán alarm Selhání napájení. Pokud v této kapacitě není vstup 6 
aktivován, můžete jej použít pro jiné konfigurace.

Poznámka:  Vstupy Výpadek napájení je možné nakonfigurovat také pro obecné 
použití, pokud se rozhodnete nezapojovat je, aby zjišťovaly stav napájení.

Záložka Vstup umožňuje: 

• Konfigurovat: 

– Režim, 

– Doba přemostění, 

– Doba zpoždění,

– Časové zóny,

– Autouzamčení.

Klepnutím na položku Konfigurace > Další I/O > záložka Vstupy zobrazíte obrazovku Vstupy:

Obrázek 2-26:   Konfigurace > Další I/O > záložka Vstupy 
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Kroky: Ke konfiguraci dalších vstupů panelu a návazných modulů použijte popisy, 
které uvádí Tabulka 2-12.

Tabulka 2-12:  Konfigurace > Další I/O> pole záložky Vstupy

Nastavení Popis

Název Zadejte jedinečný název pro identifikaci zařízení.

Režim V klidu sepnutý – Určuje, že klidový stav vstupu je uzavřený 
(výchozí).

V klidu rozepnutý – Určuje, že v klidovém stavu je vstup 
rozepnutý.

Nevyvážený – Určuje, že elektrický okruh vstupu je zapojen do 
okruhu, který neobsahuje žádné vyvažovací odpory (výchozí).

Vyvážený – Určuje, že elektrický okruh vstupu je zapojen do 
okruhu, který obsahuje vyvažovací odpory.

Doba přemostění Určuje dobu, po kterou budou vstupy přemostěny neboli 
deaktivovány. Maximální počet hodin je 1. Pokud je pole hodin 
prázdné, je maximální počet minut 59. Pokud je do pole hodin 
zadána hodnota 1, je maximální počet minut 45 a maximální 
počet sekund 59. Součet všech tří jednotek vytváří dobu 
přemostění. Všimněte si, že sekundy můžete vyjádřit i v 
desetinách sekundy.

Doba zpoždění Určuje dobu, po kterou musí vstup zůstat v novém stavu před 
vyvoláním alarmu. Pokud se například při vybrané době 
zpoždění 5 sekund stav Normální změní na Alarm, musí 
setrvávat ve stavu Alarm po dobu pěti sekund, než se alarm 
vyvolá.

Časové zóny Přemostění v čas. zóně – Určuje dobu, po kterou bude vstup 
přemostěn.

Zakázat interlock – Určuje dobu, po kterou bude zakázána 
naprogramovaná akce na tomto vstupu z jiného bodu. Během 
vybrané časové zóny bude tento bod ignorovat veškeré akce 
typu interlock, což mu v této době znemožní být cílovým 
bodem. Mimo časovou zónu bude bod reagovat na interlocky 
normálně.

Zakázat alarmové zprávy – Určuje dobu, po kterou nebude 
vstup vyvolávat žádné alarmy.

Autouzamčení Způsobí okamžité uzamčení dveří, jakmile se po jejich otevření 
vrátí vstup do klidového stavu. Když se přiřazený vstup vrátí do 
normálního stavu, výstupní relé, které řídí zámek dveří, se 
rozpojí místo toho, aby zůstalo po zbývající dobu pulzu sepnuto. 
Autouzamčení povolíte odškrtnutím políčka Zakázat a volbou 
přiřazeného výstupu v rozevíracím seznamu.
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2.7.2  Záložka Výstupy
Záložka Výstupy umožňuje: 

• Konfigurovat následující položky pro každý z pomocných výstupů:

– Název,

– Doba pulzu,

– Časové zóny,

– Překlápěcí režim,

– Interlock.

Po klepnutí na možnost Konfigurace > Další I/O > záložka Výstupy se zobrazí obrazovka 
Pomocný výstup (Aux) pro vestavěné výstupy: 

Obrázek 2-27:   Konfigurace > Další I/O > záložka Výstupy
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Konfigurace dalších I/O
Kroky: Ke konfiguraci všech výstupních zařízení použijte popisy, které uvádí 
Tabulka 2-13:

Tabulka 2-13:  Konfigurace > Další I/O > pole záložky Výstupy 

Nastavení Popis

Název Zadejte jedinečný název pro identifikaci zařízení.

Doba pulzu Stanovuje dobu, po kterou bude zařízení předpokládat vybuzený 
stav. Například určuje, jak dlouho bude znít siréna nebo jak 
dlouho zůstane uvolněna západka zámku dveří. Maximální 
počet hodin je 1. Pokud je pole hodin prázdné, je maximální 
počet minut 59. Pokud je do pole hodin zadána hodnota 1, je 
maximální počet minut 45. Součet všech tří jednotek vytváří 
dobu pulzu. Všimněte si, že sekundy můžete vyjádřit i v 
desetinách sekundy.

Časové zóny Určuje dva časové plány:

• Sepnuto – Nastavuje dobu, po kterou jsou výstupy 
automaticky sepnuty.

• Zakázat interlock – Nastaví dobu, po kterou bude zakázán 
interlock neboli naprogramovaná interakce mezi 
vybranými vstupy a výstupy. Během vybrané časové zóny 
bude tento bod ignorovat veškeré akce typu interlock, což 
mu v této době znemožní být cílovým bodem. Mimo 
časovou zónu bude bod reagovat na interlocky normálně.

Překlápěcí režim Přepíná stav výstupů mezi stavy sepnuto a rozepnuto při každé 
aktivaci (použití kódu, interlock nebo ruční pulz).

Interlock Umožňuje zakázat interlock neboli naprogramovanou interakci 
mezi dvěma body.
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2.8  Konfigurace interlocků
Interlock je programované propojení mezi dvěma body. Interlock způsobí, že se vstup, 
výstup nebo grupa budou chovat stanoveným způsobem, pokud jiný vstup, výstup 
nebo grupa změní svůj stav. Akce na zdrojovém bodě způsobí reakci v cílovém bodě. 
Například pokud detektor pohybu (vstup) zjistí pohyb, aktivuje sirénu (výstup).

Obrazovka Interlocky umožňuje: 

• Vytvářet a mazat interlocky.

• Povolovat či zakazovat existující interlocky.

Po klepnutí na možnost Konfigurace > Interlocky se zobrazí obrazovka Konfigurace 
interlocků:

Obrázek 2-28:   Konfigurace > Interlocky
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Konfigurace interlocků
Vytvoření interlocku: 

1. Po klepnutí na tlačítko Nový interlock se zobrazí obrazovka.

2. Ke konfiguraci interlocku použijte popisy, které uvádí Tabulka 2-14:

3. Klepnutím na tlačítko Přidat interlock vytvoříte interlock.

Smazání interlocku: 

1. Ve sloupci Int Lk klepněte na číslo interlocku, který chcete smazat.

2. Po klepnutí na tlačítko Smazat interlock se zobrazí obrazovka Smazat interlock 
a klepnutím na tlačítko OK se mazání dokončí.

Tabulka 2-14:  Konfigurace > pole Interlocky

Prvek interlocku Popis

Trigger Stanovuje vstup, výstup nebo grupu výstupů, 
jejichž změna stavu způsobí reakci na jiném 
vstupu, výstupu nebo grupě. V případě Spuštění = 
Vstupy budou mít spuštění 1 – 20 spojení 
vzájemného blokování „Interlock link“ (Int Lnk) 
číslo od 1 – 20. Ke stanovení čísla vstupu nebo 
výstupu použijte rozevírací seznam. 

Cílový bod Stanovuje vstup, výstup nebo grupu výstupů, která 
bude reagovat na změnu stavu zdrojového bodu. 
Ke stanovení čísla vstupu nebo výstupu použijte 
rozevírací seznam. 

Akce cílového prvku Při alarmovém stavu – Určuje akci cílového 
bodu, pokud dojde ke změně stavu zdrojového 
bodu na alarmový stav. Akci vyberte z 
rozevíracího seznamu Při alarmovém stavu.

Při normálovém stavu – Určuje akci cílového 
bodu, pokud dojde ke změně stavu zdrojového 
bodu na normálový stav. Akci vyberte z 
rozevíracího seznamu Při normálovém stavu.

V rozevíracím seznamu jsou následně uvedeny 
dostupné akce:

V případě Cílový bod = Vstup jsou akce Žádná 
akce, Přemostění v časové zóně, Zrušit přemostění, 
Časované přemostění, Sledování a Inverzní 
sledování.

V případě Cílový bod = Výstup jsou akce Žádná 
akce, Sepnout, Rozepnout, Zahájit pulz, Zrušit 
pulz, Sledování a Inverzní sledování.

Interlocky jsou pokročilé funkce. Informace o tom, 
jak je používat, získáte od technické podpory.
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Povolování/zakazování interlocku: 

1. Interlock povolíte klepnutím na tlačítko Povolit.

2. Interlock zakážete klepnutím na tlačítko Zakázat.

Poznámka:  Není možné interlocky upravovat, ale můžete přepsat existující interlock 
přidáním nového interlocku. Nicméně nový interlock musí mít stejné spouštění jako 
stávající interlock, jinak nebude stávající interlock přepsán.

2.9  Konfigurace uživatelů
Uživatel je osoba, která bude používat softwarové rozhraní NetAXS-123 v jedné či 
více následujících rolích.

Obrazovka Konfigurace uživatele umožňuje: 

• Vytvářet uživatele.

• Upravovat uživatele.

• Mazat uživatele.

• Povolovat a zakazovat uživatelský účet.

• Zobrazovat aktuální stav přihlášení uživatele, jestli je přihlášen nebo odhlášen.

Tabulka 2-15 obsahuje seznam funkcí, které mohou uživatelé jednotlivých typů 
používat.

Tabulka 2-15:  Uživatelské funkce

Funkce Operátor Služba Administrátor

Zobrazovat alarmy/události X X X

Potvrzovat alarmy X X X

Zobrazovat stav I/O panelů X X X

Ovládat body I/O X X X

Vytvářet zprávy X X X

Zobrazovat databázi karet X X X

Vytvářet, upravovat a mazat karty X X

Zobrazovat všechny konfigurace X X

Vytvářet, upravovat a mazat 
konfigurace

X

Provádět odesílání/stahování X

Spravovat vlastní uživatelský účet X X X

Spravovat všechny uživatelské účty X
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Po klepnutí na možnost Uživatelé a účty > Přidat/Upravit/Smazat se zobrazí obrazovka 
Konfigurace uživatele:

Obrázek 2-29:   Uživatelé a účty > Přidat/Upravit/Smazat

Vytvoření uživatele: 

1. Do pole Název zadejte jméno uživatele (rozmezí 5 až 25 znaků).

2. Do pole Heslo zadejte jedinečné heslo (rozmezí 5 až 25 znaků). Již použité 
heslo nebude přijato.

3. V poli Typ účtu vyberte typ.

4. Vyberte stav účtu:

– Povoleno – Aktivuje uživatelský účet (uživatel se může přihlásit).

– Zakázáno – Deaktivuje uživatelský účet (uživatel se nemůže přihlásit).

5. Z rozevíracího seznamu vyberte předvolbu jazyka pro uživatele:

6. Klepněte na tlačítko Přidat uživatele.

Upravení uživatele: 

1. V poli Uživatelské jméno klepněte na jméno uživatele, kterého chcete upravit.

2. Změňte název, heslo, typ účtu, stav účtu nebo předvolbu jazyka.

3. Klepněte na tlačítko Upravit.
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Smazání uživatele: 

1. Ve sloupci Uživatelské jméno klepněte na uživatelský účet, který chcete 
smazat.

2. Klepněte na tlačítko Smazat.

3. Klepnutím na tlačítko OK po zobrazení výzvy uživatelský účet smažete.
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Přehled
3.1  Přehled
Panel NetAXS-123 je modulární systém pro 1, 2 nebo 3 dveře. Je možné jej 
konfigurovat a spravovat prostřednictvím hostitelského softwaru WIN-PAK. 
V současné době však systém WIN-PAK neposkytuje nativní podporu řídicí 
jednotky NetAXS-123, tudíž je pro systém WIN-PAK doporučován panel typu 
N-1000-IV-X. Následující části popisují výchozí tovární nastavení pro panely 
NetAXS-123 a doporučené kroky konfigurace v systému WIN-PAK.

3.2  Konfigurační směrnice

3.2.1  Výchozí nastavení panelu NetAXS-123
Následující tabulka uvádí seznam výchozích továrních nastavení I/O řídicí jednotky 
pro Dveře 1. Jedná se o mapování čteček, vstupů a výstupů řídicí jednotky. Čtečka A a 
Čtečka B sdílejí množství společných připojení, jak uvádí Tabulka 3-1.

Poznámky:

Řídicí jednotka zahrnuje vstupy 7 a 8, ty jsou však rezervovány pro použití systému. 

Řídicí jednotka také zahrnuje Výstup 5 a Výstup 6, které jsou rezervovány systémem 
k ovládání kontrolek RUN LED panelu a nejsou dostupné pro ovládání uživatelem.

Ačkoli LED čtečky funguje jako výstup, nikdy by neměla být používána k ovládání 
ničeho jiného než kontrolky odpovídající čtečky.

Tabulka 3-1:  Výchozí nastavení I/O řídicí jednotky pro Dveře 1

Účel Typ Čtečka A Čtečka Ba

a. Čtečka B není v systému WIN-PAK dostupná.

Jiné

Odchod Vstup Vstup 1 Vstup 1

Stav dveří Vstup Vstup 2 Vstup 2

Tamper čtečky Vstup Vstup 3 Vstup 4

Obecné Vstup Vstup 5

Napájení/Obecné Vstup Vstup 6

Tamper panelu Vstup Vstup 20

Relé zámku Výstup Výstup 1 Výstup 1

LED čtečky Výstup Výstup 2 Výstup 2

Pomocné relé Výstup Výstup 3

Bzučák čtečky Výstup Výstup 4 Výstup 4
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Konfigurační směrnice
Tabulka 3-2 uvádí seznam výchozích továrních nastavení I/O řídicí jednotky pro 
Dveře 2. Toto mapování by mělo být použito pro čtečky, vstupy a výstupy v případě, 
že je k řídicí jednotce připojena jiná jednotka I/O se dvěma dveřmi.

Tabulka 3-3 uvádí seznam výchozích továrních nastavení I/O řídicí jednotky pro 
Dveře 3. Toto mapování by mělo být použito pro čtečky, vstupy a výstupy v případě, 
že je k řídicí jednotce připojena jiná jednotka I/O s jedněmi nebo dvěma dveřmi.

Poznámka:  Ačkoli LED čtečky fungují jako výstupy, nikdy by neměly být používány 
k ovládání ničeho jiného než odpovídajících kontrolek čtečky.

Tabulka 3-2:  Výchozí tovární konfigurační nastavení pro Dveře 2

Typ Účel Logické číslo Jiné

Čtečka A Čtečka Ba

a. Čtečka B není v systému WIN-PAK dostupná.

Vstup

Odchod 9 9

Stav 10 10

Tamper čtečky 11 12

Výstup

Relé zámku 7 7

LED čtečky 8 8

Pomocné relé 9b

b. Tento výstup nelze ovládat prostřednictvím systému WIN-PAK. K jeho ovládání 
však můžete nakonfigurovat vlastní příkazy.

Bzučák čtečky 10b 10b

Tabulka 3-3:  Výchozí tovární konfigurační nastavení pro Dveře 3

Typ Účel Logické číslo Jiné

Čtečka A Čtečka Ba

a. Čtečka B není v systému WIN-PAK dostupná.

Vstup

Odchod 13 13

Stav 14 14

Tamper čtečky 15 16

Výstup

Relé zámku 11 11

LED čtečky 12 12

Pomocné relé 13

Bzučák čtečky 14 14
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3.3  Podporované konfigurace
Tabulka 3-4 udává seznam konfigurací webového serveru podporovaných panely 
NetAXS-123.

Tabulka 3-4:  Vzájemná kombinovatelnost panelů NetAXS-123/NS4 za použití 
webového serveru

Brána Návazné moduly Podpora 
webového 
serveru

Poznámky

NetAXS-123 NS4-R3 (4 dveře) A

NetAXS-123 NS4-R3 (2 dveře) N Panel NS4-R3 (2 dveře) nelze za 
žádných okolností konfigurovat jako 
návazný panel.

NetAXS-123 NetAXS-123 A

NS4-R3 (2 nebo 
4 dveře)

NetAXS-123 N Panel NS4-R3 může být systémem 
WIN-PAK použit jako PCI, ale 
webový server nebude podporovat 
konfiguraci panelů NetAXS-123™. 
Panel NetAXS-123™ odmítne 
jakékoli binární příkazy požadované 
panelem NS4-R3.

NetAXS-123 Smíšená linka 

panelů 

NetAXS-123 

a NS4-R3

A

PCI2/PCI3 Smíšená linka 

panelů 

NetAXS-123, 

NS4-R3, N-1000 

a NS2

N
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Tabulka 3-5 udává seznam konfigurací systému WIN-PAK podporovaných panely 
NetAXS-123.

Tabulka 3-5:  Vzájemná kombinovatelnost panelů NetAXS-123/NS4 za použití 
systému WIN-PAK

Brána Návazné moduly Podpora 
systému 
WIN-PAK

Poznámky

NetAXS-123 NS4-R3 (4 dveře) A

NetAXS-123 NS4-R3 (2 dveře) N Panel NS4-R3 (2 dveře) nelze za 
žádných okolností konfigurovat 
jako návazný panel.

NetAXS-123 NetAXS-123 A

NS4-R3 (2 nebo 
4 dveře)

NetAXS-123 A Panel NS4-R3 může být systémem 
WIN-PAK použit jako PCI, 
ale webový server nebude 
podporovat konfiguraci panelů 
NetAXS-123™. Panel 
NetAXS-123™ odmítne jakékoli 
binární příkazy požadované 
panelem NS4-R3.

NetAXS-123 Smíšená linka 

panelů 

NetAXS-123 a 

NS4-R3

A

PCI2/PCI3 Smíšená linka 

panelů 

NetAXS-123, 

NS4-R3, N-1000 

a NS2

A
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Podporované konfigurace
Dodatečné poznámky ohledně kompatibility systému WIN-PAK:

• Systém WIN-PAK nebude registrovat specifický typ řídicí jednotky 
NetAXS-123 v době jejího vydání.

• Konfigurace systému NetAXS-123 se 3 dveřmi v systému WIN-PAK bude 
podporována jako N-1000-4/PW-2000-4X, ale čtečka 4 nebude funkční.

• Konfigurace systému NetAXS-123 se 2 dveřmi v systému WIN-PAK bude 
podporována jako N-1000-4/PW-2000-4X, ale čtečky 3 a 4 nebudou funkční.

• Konfigurace systému NetAXS-123 s 1 dveřmi v systému WIN-PAK bude 
podporována jako N-1000-4/PW-2000-4X, ale čtečky 2, 3 a 4 nebudou 
funkční.

• Výchozí nastavení systému WIN-PAK nebude fungovat v kombinaci s 
panelem NetAXS-123. Aby systém WIN-PAK spolupracoval s panelem 
NetAXS-123, musí být provedena přiřazení I/O a interlocků tak, jak bylo 
popsáno v předchozích částech.

• Konfigurace v systému WIN-PAK nepodporuje dvě čtečky na jedny dveře. 
Čtečka B je nepoužitelná. Řídicí jednotka a panel I/O NetAXS-123 umožňují 
dvěma čtečkám (sdílejícím čekací linku) ovládat jedny dveře. Aktuální verze 
systému WIN-PAK však nepodporuje 2 čtečky na jedny dveře s použitím 
čekací linky.

• Přímé připojení systému WIN-PAK k panelu NetAXS-123 sítí Ethernet je 
podporováno; připojení sériovým rozhraním či vytáčeným připojením nejsou 
u panelu NetAXS-123 dostupné.
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Nastavení systému WIN-PAK
3.4  Nastavení systému WIN-PAK

3.4.1  Souhrn nastavení I/O systému WIN-PAK pro panel 
NetAXS-123

Řídicí jednotka a panel I/O NetAXS-123 umožňují dvěma čtečkám (sdílejícím čekací 
linku) ovládat jedny dveře. Aktuální verze systému WIN-PAK však nepodporuje 2 
čtečky na jedny dveře s použitím čekací linky. Systém WIN-PAK bude podporovat 
pouze čtečky používající Čtečku A pro dveře 1-3. Čtečka B není systémem WIN-PAK 
rozpoznána, ale vstupy (4, 12 a 16) mohou být použity jako vstupy pro obecné účely.

Tabulka 3-6:  Mapování panelu NetAXS-123 pro systém WIN-PAK

Název I/O Typ Čtečka 1 Čtečka 2 Čtečka 3

Odchod Vstup Vstup 1 Vstup 9 Vstup 13

Stav Vstup Vstup 2 Vstup 10 Vstup 14

Tamper čtečky Vstup Vstup 3 Vstup 11 Vstup 15

Relé zámku Výstup Výstup 1 Výstup 7 Výstup 11

LED čtečky Výstup Výstup 2 Výstup 8 Výstup 12

Tabulka 3-7:  Konfigurace interlocků panelu NetAXS-123

Čtečka 1

Typ Bod – bod Akce zapnout Akce vypnout

Odchod Vstup 1 – Výstup 1 Pulz Žádná akce

Dveře Výstup 1 – Vstup 2 Sledování Žádná akce

Čtečka 2

Typ Bod – bod Akce zapnout Akce vypnout

Odchod Vstup 9 – Výstup 7 Pulz Žádná akce

Dveře Výstup 7 – Vstup 10 Sledování Žádná akce

Čtečka 3

Typ Bod – bod Akce zapnout Akce vypnout

Odchod Vstup 13 – Výstup 11 Pulz Žádná akce

Dveře Výstup 11 – Vstup 14 Sledování Žádná akce
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 1
3.4.2  Obecné nastavení
Abyste mohli nastavit systém WIN-PAK pro řízení komunikačního serveru 
NetAXS-123, je třeba nejdříve nakonfigurovat objekty linek a panelů. Podrobné 
postupy najdete v části Konfigurace systému, strana 18. Po provedení těchto kroků 
můžete nakonfigurovat dveře systému NetAXS-123 dle popisu níže.

3.5  Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 1
Následující snímky obrazovek ilustrují nastavení čtečky, vstupu Odchod, vstupu Stav, 
výstupu Zámek a výstupu kontrolky LED pro dveře 1.

Parametry nastavení čteček najdete na záložce Čtečky.

Obrázek 3-1:   Nastavení čteček pro dveře 1
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 1
Konfiguraci parametrů odchodu najdete na záložce Vstupy.

Obrázek 3-2:   Nastavení odchodu pro dveře 1
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 1
Parametry nastavení stavu najdete na záložce Vstupy.

Obrázek 3-3:   Nastavení stavu pro dveře 1
80 www.honeywell.com



Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 1
Parametry nastavení zámku najdete na záložce Výstupy.

Obrázek 3-4:   Nastavení zámku pro dveře 1

Poznámka:  Výstupy 5 a 6 jsou systémové. Systém WIN-PAK nemůže tyto výstupy 
ovládat a nelze je přizpůsobit.
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 1
Parametry nastavení LED čtečky najdete na záložce Výstupy.

Obrázek 3-5:   Nastavení LED čtečky pro dveře 1

Poznámka:  Výstupy 5 a 6 jsou systémové. Systém WIN-PAK nemůže tyto výstupy 
ovládat a nelze je přizpůsobit.
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 2
3.6  Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 2
Následující snímky obrazovek ilustrují nastavení čtečky, vstupu Odchod, vstupu Stav, 
výstupu Zámek a výstupu kontrolky LED pro dveře 2.

Parametry nastavení čteček najdete na záložce Čtečky.

Obrázek 3-6:   Nastavení čteček pro dveře 2
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 2
Parametry nastavení odchodu najdete na záložce Vstupy.

Obrázek 3-7:   Nastavení odchodu pro dveře 2
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 2
Parametry nastavení stavu najdete na záložce Vstupy.

Obrázek 3-8:   Nastavení stavu pro dveře 2
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 2
Parametry nastavení zámku najdete na záložce Výstupy.

Obrázek 3-9:   Nastavení zámku pro dveře 2

Poznámka:  Výstupy 5 a 6 jsou systémové. Systém WIN-PAK nemůže tyto výstupy 
ovládat a nelze je přizpůsobit.
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 2
Parametry nastavení LED čtečky najdete na záložce Výstupy.

Obrázek 3-10:   Nastavení LED čtečky pro dveře 2

Poznámka:  Výstupy 5 a 6 jsou systémové. Systém WIN-PAK nemůže tyto výstupy 
ovládat a nelze je přizpůsobit.
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 3
3.7  Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 3
Následující snímky obrazovek ilustrují nastavení čtečky, vstupu Odchod, vstupu Stav, 
výstupu Zámek a výstupu kontrolky LED pro dveře 3.

Parametry nastavení čteček najdete na záložce Čtečky.

Obrázek 3-11:   Nastavení čteček pro dveře 3
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 3
Parametry nastavení odchodu najdete na záložce Vstupy.

Obrázek 3-12:   Nastavení odchodu pro dveře 3
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 3
Parametry nastavení stavu najdete na záložce Vstupy.

Obrázek 3-13:   Nastavení stavu pro dveře 3
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 3
Parametry nastavení zámku najdete na záložce Výstupy.

Obrázek 3-14:   Nastavení zámku pro dveře 3

Poznámka:  Výstupy 5 a 6 jsou systémové. Systém WIN-PAK nemůže tyto výstupy 
ovládat a nelze je přizpůsobit.
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Snímky obrazovek systému WIN-PAK pro dveře 3
Parametry nastavení LED čtečky najdete na záložce Výstupy.

Obrázek 3-15:   Nastavení LED čtečky pro dveře 3

Poznámka:  Výstupy 5 a 6 jsou systémové. Systém WIN-PAK nemůže tyto výstupy 
ovládat a nelze je přizpůsobit.
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Příkazy pro autonomní provoz
3.8  Příkazy pro autonomní provoz
Poznámka:  Příkazy pro autonomní provoz nejsou ve webovém režimu podporovány. 
Jsou dostupné pouze pro použití při konfiguraci systému NetAXS-123 
prostřednictvím souborů příkazů systému WIN-PAK. Tyto příkazy pro autonomní 
provoz mohou být rovněž aplikovány z metody programování „režim svorek“.

Upozornìní: Ke konfigurování panelu NetAXS-123 použijte následující příkazy 
v uvedeném pořadí:

1. Příkaz T: Nastavuje čas panelu.

2. Příkaz D: Nastavuje datum panelu.

3. Příkaz L: Vytváří časové zóny pro použití u karet.

4. Příkaz C: Přidá nebo odebere karty z panelu.

5. Příkaz W: Programuje jednotlivé vstupy pro NO/NC (normálně 
otevřený/zavřený kontakt) a sledovaný/nesledovaný provoz.

6. Příkaz P: Nastavuje interlocky mezi vstupními a/nebo výstupními body.

7. Příkaz H: Natavuje data svátků.

Poznámka:  Ve všech příkladech znamená podtržítko _ znak mezery a <CR> označuje 
přechod na nový řádek.

3.8.1  Příkaz T (Čas)
_T=pn_hh:mm<CR>

Proměnné:
pn = číslo panelu (1 až 31)
hh = hodiny (0 až 23) (24hodinový formát)
mm = minuty (00 až 59)

Příklad č. 1:

_T=1_08:30<CR>

Tento příkaz nastaví čas panelu 1 na 08:30.

Příklad č. 2:

_T=6_18:15<CR>

Tento příkaz nastaví čas panelu 6 na 18:15.
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Použití systému WIN-PAK s panely NetAXS-123
Příkazy pro autonomní provoz
3.8.2  Příkaz D (Datum)
_D=pn_mm/dd/yyyy_day<CR>

Proměnné:
pn = číslo panelu (1 až 31)
mm = číslo měsíce (1 až 12)
dd = číslo dne (1 až 31)
yyyy = číslo roku (např. 2007, 1999 apod.)
date = den v týdnu (1 až 7):
1 = pondělí
2 = úterý
3 = středa
4 = čtvrtek
5 = pátek
6 = sobota
7 = neděle

Poznámka:  Nastavení dne v týdnu je pozůstatek původního příkazu. Panel používající 
informaci ve formátu mm/dd/yyyy automaticky konfiguruje správný den v týdnu bez 
ohledu na provedené nastavení dne v týdnu. Příkaz však stále vyžaduje, aby byla na 
příslušné místo zadána hodnota 1 až 7.

Příklad č. 1:

_D=1_01/09/2007_5<CR>

Tento příkaz nastaví panel 1 na datum 9. ledna 2007 a pátek jako den v týdnu.

Příklad č. 2:

_D=25_12/14/2009_7<CR>

Tento příkaz nastaví panel 25 na datum 14. prosince 2009 a neděli jako den v týdnu.
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3.8.3  Příkaz L (Časové zóny)
_L=pn_tz_h1:m1-h2:m2_days<CR>

Proměnné:
pn = číslo panelu (1 až 31)
tz = číslo časové zóny (1–63 (127))
h1 = začátek časové zóny: hodiny (00 až 23) (24hodinový formát)
m1 = začátek časové zóny: minuty (00 až 59)
h2 = konec časové zóny: hodiny (00 až 23) (24hodinový formát)
m2 = konec časové zóny: minuty (00 až 59)
days = dny v týdnu podle následujícího seznamu:
1 = pondělí
2 = úterý
3 = středa
4 = čtvrtek
5 = pátek
6 = sobota
7 = neděle
0 = svátek 1
8 = svátek 2
9 = svátek 3

Poznámky: 

Systém WIN-PAK podporuje nativně pouze hodnoty 0 – 63, s hodnotami 1 3 63, které 
jsou definovatelné.

První možný čas je 00:00, poslední možný čas je 23:59. Jednu časovou zónu nelze 
nastavit tak, aby překračovala půlnoc. To lze simulovat pomocí rozšířených příkazů. 
Další informace získáte od technické podpory.

Svátek 2 a Svátek 3 nejsou podporovány aktuálním systémem WIN-PAK.

Příklad č. 1:

_L=5_10_08:00-17:00_1_2_3_4_5<CR>

Tento příkaz u panelu 5 konfiguruje přidání položky časové zóny č. 10 v rozsahu od 
8:00 do 17:00 s platností ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek.

Příklad č. 2:

_D=25_45_16:00-23:59_0_6_7_8_9<CR>

Tento příkaz konfiguruje u panelu 25 přidání položky časové zóny č. 45 v rozsahu od 
16:00 do 23:59 s platností nastavení ve dnech sobota, neděle a Svátek 1, Svátek 2 a 
Svátek 3.
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3.8.4  Příkaz C (Přidání karty)
_C=pn_code_time zone_dev<CR>

Proměnné:
pn = číslo panelu (1 až 31)
code = číslo karty (rozsah závisí na formátu karty)
time zone = číslo časové zóny, pro kterou karta platí (1 až 255)
dev = čísla zařízení, pro která bude karta používána:
1 = čtečka karet č. 1
2 = čtečka karet č. 2
3 = čtečka karet č. 3

Příklad č. 1:

_C=6_12345_10_1_2_3<CR>

Tento příkaz u panelu 6 konfiguruje přidání karty č. 12345 do databáze panelu 
s platností pro čtečky 1, 2 a 3 během dob a dnů určených časovou zónou číslo 10.

Příklad č. 2:

_C=18_52989_120_1_3<CR>

Tento příkaz u panelu 18 konfiguruje přidání karty č. 52989 do databáze panelu 
s platností pro čtečky 1 a 3 během časů a dnů určených časovou zónou číslo 120.

3.8.5  Příkaz C (Smazání karty)
_C=pn_code<CR>

Proměnné:
pn = číslo panelu (1 až 31)
code = číslo karty (rozsah závisí na formátu karty)

Příklad č. 1:

_C=6_12345<CR>

Tento příkaz odebere kartu 12345 z panelu 6.

Příklad č. 2:

_C=18_52989<CR>

Tento příkaz odebere kartu 52989 z panelu 18.
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3.8.6  Příkaz W (Vstup)
_W=pn_input_{SO | SC | NO | NC}<CR>

Proměnné:
SO: Vyvážený, v klidu rozepnutý
SC: Vyvážený, v klidu sepnutý
NO: Nevyvážený, v klidu rozepnutý
NC: Nevyvážený, v klidu sepnutý (výchozí)

Příklad:

_W=1_9_SO<CR>

Vstup 9 byl u panelu 1 naprogramován jako vyvážený, v klidu rozepnutý.

3.8.7  Příkaz P (Interlock)
_P=pn_I/O_[number]_I/O [number]_ {D | E | F | N | P}_{D | E | F | N | P}<CR>

Parametry:
number: Rozsah čísel pro vstup je 1 až 16, pro výstup 1 až 14.
D: Rozepnout
E: Sepnout
F: Sledování
N: Žádná akce
P: Pulz

Příklad:

_P=1_I_5_O_3_E_D<CR>

Když je aktivován Vstup 5, Výstup 3 je sepnut.

Když se Vstup 5 vrátí do normálního stavu, Výstup 3 je rozepnut.
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3.8.8  Příkaz H (Svátek)
Funkce: 

Natavuje data svátků.
_H=pn_sn_mm/dd[_type]

Typ = 0, 8, 9:

0 = svátek 1

8 = svátek 2

9 = svátek 3

Poznámka:  Žádný typ není automaticky vybrán jako Svátek 1.

Příklad:

_H=0_1_12/25

25. prosinec je nastaven jako svátek typu 1 ve všech panelech.

Mazání svátků:

Pro vymazání stávajícího zadání svátku v databázi zadejte příkaz H pro 
požadované číslo svátku BEZ parametrů měsíce (mm) a dne (dd).

Příklad:

_H=0_1

Svátek 1 je odstraněn ze všech panelů.
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4Sledování stavu panelu 
NetAXS-123
V této kapitole…

Přehled 100
Sledování alarmů 101
Sledování událostí 105
Sledování vstupů 108
Sledování výstupů 111
Sledování stavu systému 113
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Sledování stavu panelu NetAXS-123
Přehled
4.1  Přehled
Tato kapitola je určena pro operátory, kteří sledují následující stavy:

• Alarmy – Alarmy jsou události nebo systémové transakce, kterým byl přiřazen 
stav alarmu. Patří mezi ně často takové události jako čtení neplatné karty nebo 
otevření dveří násilím.

• Události – Události jsou zaznamenávané transakce systému. Například stav 
dveří, změny v databázi, neplatné karty, platné karty atd.

• Vstupy – Vstupy jsou terminály umístěné na panelu. Vstupy jsou připojené ke 
vstupním zařízením, např. dveřnímu kontaktu pro sledování stavu dveří.

• Výstupy – Výstupní relé jsou relé umístěná na panelu, která jsou připojena 
k výstupním zařízením, např. zámku dveří nebo siréně.

• Systém – Systém udává seznam aktuálních možností a omezení panelu.

• Zprávy – Systém vytváří zprávy podle příjmení a podle čísel karet.
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Sledování stavu panelu NetAXS-123
Sledování alarmů
4.2  Sledování alarmů
Alarmy se zobrazují jako systémem generované zprávy, které mohou naznačovat, 
že je zapotřebí uživatelovy pozornosti. 

Poznámka:  Z rozbalovací nabídky v pravém horním rohu jednotlivých záložek 
Alarmy můžete záložku nakonfigurovat tak, aby zobrazovala alarmy v grupách po 10, 
25, 50 nebo 75.

Po klepnutí na možnost Sledování > Alarmy se zobrazí záložka Nepotvrzené alarmy:

Obrázek 4-1:   Sledování > Alarmy > záložka Nepotvrzené

Poznámky:

• Nejnovější alarmy můžete zobrazit jako první klepnutím na položku Poslední. 
Následující nejstarší záložku zobrazení alarmů zobrazíte klepnutím na 
položku Starší.

• Obrazovka Alarmy se dynamicky obnoví při vygenerování nových alarmů.
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Sledování stavu panelu NetAXS-123
Sledování alarmů
Po klepnutí na záložku Potvrzené se zobrazí potvrzené alarmy:

Obrázek 4-2:   Sledování > Alarmy > záložka Potvrzené
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Sledování stavu panelu NetAXS-123
Sledování alarmů
Tabulka 4-1 popisuje informace zobrazené na záložkách Nepotvrzené alarmy 
i Potvrzené alarmy:

Tabulka 4-1:  Sledování > pole Alarmy

Záhlaví 
sloupce

Popis

Potvrdit (pouze 
záložka 
Nepotvrzené)

Umožňuje vybrat některé nebo všechny alarmy, které chcete potvrdit. 
Všimněte si, že potvrzení alarmu znamená pouze to, že jste potvrdili 
existenci alarmu. Potvrzení nutně neznamená, že byla v návaznosti na 
alarm podniknuta nějaká akce. Alarm potvrdíte zaškrtnutím políčka a 
klepnutím na tlačítko Potvrdit vybrané alarmy. Všimněte si, že všechny 
alarmy můžete vybrat nebo můžete zrušit jejich výběr zaškrtnutím či 
zrušením zaškrtnutí pole Vybrat/zrušit výběr všech zobrazených.

Datum/čas [ID] Poskytuje datum a přesný čas, kdy byl alarm podle času panelu vyvolán.

Název zařízení 
[ID]

Označuje zařízení, které alarm vyvolalo. 

LN Logické číslo zařízení – Jedinečné číslo začínající číslicí 1, které je 
přiřazeno bodu vyvolávajícímu alarm. Toto číslo se nikdy neopakuje ani 
na řídicí jednotce, ani na připojeném panelu I/O pro jedny nebo dvoje 
dveře. Existuje jedna výjimka: Čtečky dveří. Seznam obvyklých hodnot 
uvádí Tabulka 4-2.

PN Fyzické číslo zařízení – Číslo na úrovni panelu, které je přiřazeno 
specifickému bodu vyvolávajícímu alarm. Řídicí jednotka 

NetAXSTM-123 začíná číslem 1 a pokračuje do čísla 8, panel I/O pro 
jedny dveře je jako nový panel v rozmezí od 1 do 4 a panel I/O pro dvoje 
dveře je v rozmezí od 1 do 8. Systémové alarmy jako reset, které nejsou 
specifické pro panel, budou hlásit hodnotu 0. Existuje jedna výjimka: 
Čtečky dveří. Seznam obvyklých hodnot uvádí Tabulka 4-2.

Kód Označuje aktuální stav zařízení, které alarm vyvolalo. Mezi možné stavy 
mohou například patřit:

• Stav Normální,

• Stav Alarm,

• Stav Nedovřeno,

• Karta nalezena,

• Karta nenalezena.

Cred-PIN/Site Identifikuje číslo karty a kód PIN nebo číslo site kódu karty. Hlásí pouze 
události, které mají neplatné Číslo karty, neplatný Site kód nebo neplatný 
kód PIN. Neplatné karty jsou hlášeny samostatně. Neplatné site kódy a 
kódy PIN jsou hlášeny spolu s číslem karty, která s nimi byla přiložena.

Jméno držitele 
karty

Hlásí Jméno držitele karty u událostí, kdy Číslo karty reprezentovalo 
skutečnou kartu v systému.
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Tabulka 4-2 ukazuje logická a fyzická čísla obvyklých událostí panelů pro tři dveře.

Poznámka:  Hodnoty uvedené v této tabulce jsou založeny na výchozím nastavení. 
Informace o dalších hodnotách získáte od technické podpory.

Tabulka 4-2:  Logická (LN) a Fyzická (PN) čísla obvyklých událostí panelů

Odchod Stav Tamper 
čtečky A

Tamper 
čtečky B

čtečka A čtečka B

LN PN LN PN LN PN LN PN LN PN LN PN

Dveře 
1

1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 5 5

Dveře 
2

9 2 10 3 11 4 12 5 2 2 6 6

Dveře 
3

13 6 14 7 15 8 16 9 3 3 7 7
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4.3  Sledování událostí
Na stránce Události se sledují události vyvolané panelem i webem. Událostí panelu je 
například zaznamenání čtení karty čtečkou. Příkladem webové události je 
zaznamenání přihlášení uživatele.

Po klepnutí na možnost Sledování > Události se zobrazí záložka Události panelu:

Obrázek 4-3:   Sledování > Události > záložka Panel

Poznámky:

• Nejnovější alarmy můžete zobrazit jako první klepnutím na položku Poslední. 
Následující nejstarší záložku zobrazení alarmů zobrazíte klepnutím na položku 
Starší.

• Obrazovka Události se dynamicky obnoví při vyvolání nových událostí.
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Tabulka 4-3 popisuje informace zobrazené na záložce Události – Panel:

Tabulka 4-3:  Sledování > Události > pole záložky Panel

Záhlaví sloupce Popis

Datum/čas [ID] Poskytuje datum a přesný čas vyvolání události podle času panelu.

Název zařízení 
[ID]

Označuje zařízení, které událost vyvolalo. 

LN Logické číslo zařízení – Jedinečné číslo začínající číslicí 1, které je 
přiřazeno bodu vyvolávajícímu alarm. Toto číslo se nikdy neopakuje 
ani na řídicí jednotce, ani na připojeném panelu I/O pro jedny nebo 
dvoje dveře. Existuje jedna výjimka: Čtečky dveří. Seznam 
obvyklých hodnot uvádí Tabulka 4-2.

PN Fyzické číslo zařízení – Číslo na úrovni panelu, které je přiřazeno 
specifickému bodu vyvolávajícímu alarm. Řídicí jednotka 

NetAXSTM-123 začíná číslem 1 a pokračuje do čísla 8, panel I/O pro 
jedny dveře je jako nový panel v rozmezí od 1 do 4 a panel I/O pro 
dvoje dveře je v rozmezí od 1 do 8. Systémové alarmy jako reset, 
které nejsou specifické pro panel, budou hlásit hodnotu 0. Existuje 
jedna výjimka: Čtečky dveří. Seznam obvyklých hodnot uvádí 
Tabulka 4-2.

Kód Označuje aktuální stav zařízení, které alarm vyvolalo. Mezi možné 
stavy mohou například patřit:

• Stav Normální,

• Stav Alarm,

• Stav Nedovřeno,

• Karta nalezena,

• Karta nenalezena.

Cred-PIN/Site Poskytuje další podrobnosti o platnosti či neplatnosti transakcí karet. 
Také hlásí počet bitů na kartách, které nemají v panelu přiřazen 
formát, a změny v databázi.
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Po klepnutí na záložku Sledování > Události > Web se zobrazí záložka Události webu:

Obrázek 4-4:   Sledování > Události > záložka Web

Poznámka:  Počet aktivních uživatelů je uveden v levém horním rohu záložky. 

Jméno držitele 
karty

Spojuje uživatele, držitele karty a nezpracovaná data dle potřeby při 
různých událostech jako:

• Platné čtení karty,

• Neplatný kód lokality,

• Neplatný PIN,

• Změna v databázi.

Poznámka: Karty, které nemají přiřazen formát: Panel přečte kartu a 
převede její binární výstup na jediné desetinné číslo. Toto číslo je 
poté hlášeno ve sloupci Jméno držitele karty spolu s počtem bitů 
uvedených ve sloupci Cred-PIN/Site. Pomocí těchto informací může 
uživatel zjistit vhodný formát karty.

Tabulka 4-3:  Sledování > Události > pole záložky Panel (pokračování)

Záhlaví sloupce Popis
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4.4  Sledování vstupů
Panel podporuje vstupy přiřazené dveřím, systémové vstupy panelu a pomocné 
vstupy. Vstupy dveří umožňují sledování odchodu, stavu a stavu Tamper. Vstupy 
panelu nabízí stav Selhání napájení a Tamper. Pomocné vstupy podporují jakýkoli typ 
připojeného sledovacího zařízení.

Obrazovka Stav vstupu umožňuje: 

• Zobrazit aktuální stav každého vstupu (Normální, Alarm, Přerušení, Zkrat, 
Přemostěný).

• Přemostit nebo zrušit přemostění jakéhokoli vstupu. Když je vstup přemostěn, 
jeho změna stavu je ignorována. To je způsob, kterým můžete umožnit 
podržení dveří bez falešné signalizace alarmu. Výchozí stav vstupu je „bez 
přemostění“.

• Obnovit vstup na jeho časovou zónu. Časová zóna je určené časové období, 
během kterého bude vstup přemostěn a alarm deaktivován (viz část 
Konfigurace správy časových údajů, strana 29). 

Po klepnutí na možnost Sledování > Vstupy se zobrazí obrazovka Stav vstupu:

Obrázek 4-5:   Sledování > Vstupy
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Přemostění nebo zrušení přemostění vstupu:

1. Klepnutím na název vstupu zobrazíte výzvu. 

2. Klepnutím na tlačítko OK přemostění nebo zrušení přemostění dokončíte.

Obrázek 4-6:   Dialogové okno Přepnout stav přemostění

Obrázek 4-7 ukazuje příklad stavu přemostěného vstupu.

Obrázek 4-7:   Stav přemostěného vstupu
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3. Pokud chcete obnovit vstup na stav přemostění podle jeho aktuální časové 
zóny, klepněte na tlačítko Obnovení časové zóny vstupu a zobrazte výzvu. 
Klepnutím na tlačítko OK obnovení podle aktuální časové zóny dokončíte. 

Obrázek 4-8:   Dialogové okno obnovení časové zóny

Poznámka:  Obrazovka Stav vstupu se dynamicky obnoví při změně stavu vstupu.
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4.5  Sledování výstupů
Výstup je zařízení, které mění svůj stav, je-li sepnuto, je do něj odeslán pulz nebo je 
řízeno časovou zónou. Například čtení platné karty na čtečce vyšle pulz pro zámek 
dveří. Zámek změní svůj klidový stav zamknuto na stav odemknuto a držitel karty 
otevře dveře. 

Panel podporuje jeden výstup pro každé z jeho tří dveří. Panel také podporuje až tři 
dodatečné pomocné výstupy. Například:

• Systém 1 dveří = 1 výstup dveří a 1 pomocný výstup

• Systém 2 dveří = 2 výstupy dveří a 2 pomocné výstupy

• Systém 3 dveří = 3 výstupy dveří a 3 pomocné výstupy

Výstupy je možné nakonfigurovat jako samostatné výstupy (viz části Záložka 
Výstupy, strana 48 a Záložka Výstupy, strana 64) nebo společně jako tzv. grupu 
výstupů. 

Poznámka:  Tlačítka Pulz a Obnovení časové zóny budou fungovat pouze tehdy, pokud 
mají výstup nebo grupa přiřazenou platnou dobu pulzu nebo časovou zónu.

Záložka Stav výstupu umožňuje: 

• Zobrazit aktuální stav všech výstupů na záložce Samostatný (Sepnuto nebo 
Rozepnuto).

• Zobrazit aktuální stav všech grup výstupů na záložce Grupy.

• Sepnout či rozepnout jakýkoliv výstup či grupu na neomezenou dobu.

• Vyslat pulz na jakýkoli výstup nebo grupu. Tím se výstup nebo grupa sepne na 
nakonfigurovanou dobu (viz část Záložka Výstupy, strana 48).

• Obnovit výstup na jeho nakonfigurovanou časovou zónu. Časová zóna je 
určené časové období, během kterého bude výstup sepnut. (viz část 
Konfigurace správy časových údajů, strana 29).

Po klepnutí na možnost Sledování > Výstupy se zobrazí záložka Dveře/Pom./Ostat. 
obrazovky Stav výstupu:

Obrázek 4-9:   Sledování > Výstupy > záložka Dveře/Pom./Ostat.
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Sledování stavu výstupu: 

1. Pokud chcete výstup sepnout na neomezenou dobu, klepněte na tlačítko stavu 
Rozepnuto. Zobrazí se výzva. Klepnutím na tlačítko OK změnu na hodnotu 
„Sepnuto“ dokončíte.

2. Pokud chcete výstup rozepnout na neomezenou dobu, klepněte na tlačítko 
stavu Sepnuto. Zobrazí se výzva. Klepnutím na tlačítko OK změnu na hodnotu 
„Rozepnuto“ dokončíte.

3. Pokud chcete na výstup vysílat pulz po nakonfigurovanou dobu, klepněte na 
tlačítkoPulz. Zobrazí se výzva. Klepnutím na tlačítko OK pulz spustíte. 

4. Standardní chování podle nakonfigurované časové zóny nastavíte klepnutím 
na tlačítko Obnovení časové zóny. Zobrazí se výzva. Klepnutím na tlačítko OK 
se časová zóna obnoví. 

Poznámka:  Obrazovka Stav výstupu se dynamicky obnoví při změně stavu výstupu.
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4.6  Sledování stavu systému
Tato funkce poskytuje aktuální a maximální systémové kapacity uvedených databází.

Obrazovka Stav systému umožňuje: 

Zjistit stav následujících systémových objektů jiných než alarmy, události, vstupy 
a výstupy:

• Počet aktuálně existujících záznamů v databázi.

• Maximální počet záznamů v databázi.

Klepněte na položku Systémové nástroje > Obecná konfigurace a poté v navigační 
nabídce klepnutím na položku Stav > Systém zobrazte obrazovku Stav systému:

Obrázek 4-10:   Stav > Systém
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Jednotka pro řízení přístupu NetAXS-123 – Uživatelská příručka, Dokument 800-06181, revize A  115



Správa souborů
Zálohování a obnovení systému NetAXS-123
5.1  Zálohování a obnovení systému NetAXS-123
Klepnutím na položku Systémové nástroje > Odesílání/stahování souborů zobrazíte 
obrazovku Správa souborů:

Obrázek 5-1:   Systémové nástroje > obrazovka Správa souborů odesílání/stahování 
souborů

Zálohování (nebo odeslání) dat z panelu do hostitelského systému: 

1. V rozevíracím seznamu Odeslat vyberte jeden z následujících typů odeslání z 
panelu do hostitelského systému:

•  Data konfigurace Karty a Obecné – odešle karty, časové zóny, formáty 
karet, svátky, přístupové úrovně a site kódy v uzavřeném interním 
formátu.

UPOZORNĚNÍ: Odeslání dat konfigurace Karty a Obecné z 
existujícího panelu na webové lince by mělo být použito jako 
první stažení do nového panelu přidaného do smyčky. To 
nakonfiguruje nový panel tak, aby byly jeho základní databáze 
synchronizovány s existujícím panelem.

•  Data konfigurace panelu – odešle konfigurace vstupů, výstupů, 
interlocků, čteček a panelu v uzavřeném interním formátu.

•  Data konfigurace Karty, Obecné a Panel – odešle položky konfigurace 
karet i panelu v uzavřeném interním formátu.

•  Zpráva o kartách (krátká) – odešle Číslo karty, Příjmení, Jméno, 
Sledování, VIP, Limit použití, Vypršení karty, Dočasné, Supervizor 
a Přístupová úroveň v souboru .CSV.
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•  Zpráva o kartách (dlouhá) – odešle Číslo karty, Příjmení, Jméno, 
Sledování, VIP, Limit použití, Vypršení karty, Dočasné, Supervizor, 
Přístupové úrovně, Site kódy, Počet bitů, Pin, Info 1, Info 2, Časové 
zóny, Datum aktivace, Úroveň vydání, Stav APB a Řídicí zařízení v 
souboru .CSV.

•  Zpráva o alarmech a událostech – odešle Datum, Čas, Typ události, 
Datum potvrzení, Čas potvrzení a Zprávu alarmů/událostí pro alarmy a 
události v souboru .CSV.

•  Jazyk: angličtina (výchozí), španělština, francouzština, italština, 
holandština, čeština a zjednodušená čínština. Jedná se o textový soubor, 
který odesílá jazykový balíček, který překládá text na všech webových 
stránkách pro uživatele, jenž specifikoval předvolbu jazyka. Jazyky 
poskytnuté v jazykovém balíčku nelze odstranit.

2. Klepnutím na tlačítko Odeslat odešlete data do hostitelského nebo přenosného 
počítače. Záložní soubor uložte podle pokynů do počítače. Nezapomeňte 
záložní soubor pojmenovat výstižným názvem pro snadnou identifikaci a 
obnovení.

Poznámka:  Data Zprávy o kartách (krátké a dlouhé) se ukládají v 64bitovém formátu. 
Aplikace Microsoft Excel zobrazuje až 32 znaků. Proto je nutné zprávu uložit a poté ji 
otevřít v aplikaci Notepad namísto okamžitého otevírání zprávy ve výchozím formátu 
.CSV v aplikaci Excel.

Pro synchronizaci nového panelu s informacemi na existujícím panelu:

1. Odešlete databáze z existujícího panelu do PC tak, jak je pospáno výše.

2. Odstraňte existující panel a zasuňte nový panel.

3. Stáhněte zálohu databáze do nového panelu.

Okamžité obnovení (nebo stažení) firmwaru:

1. Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte soubor firmwaru.

2. Klepněte na možnost Okamžité.

3. Klepněte na tlačítko Stáhnout.

Po dokončení stahování je panel okamžitě restartován. Stavová lišta informuje 
o postupu restartu.

Pozdější obnovení (nebo stažení) firmwaru v dobu určenou později:

1. Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte soubor firmwaru.

2. Klepněte na možnost Odložené.

3. Klepněte na možnost Ručně.
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Obrázek 5-2:   Ruční nastavení času správy souborů
:

4. Klepněte na tlačítko Stáhnout. Stav stahování se zobrazí jako „Připraveno 
k aktivaci“. 

5. Klepněte na tlačítko Připraveno k aktivaci, jakmile budete připraveni stáhnout 
soubory.

Automatické obnovení (nebo stažení) firmwaru později:

1. Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte soubor firmwaru.

2. Klepněte na možnost Odložené.

3. Klepněte na možnost Automaticky. Zobrazí se pole seznamů data a času.

Obrázek 5-3:   Automatické nastavení času správy souborů
:
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4. Zadejte konkrétní údaje data a času. 

5. Klepněte na tlačítko Stáhnout. Stav stahování se zobrazí jako „Aktivace 
naplánována na [měsíc/den], [h:min] [AM/PM]“. 

6. Klepněte na položku Aktivace naplánována na <MĚSÍC/ČAS>, jakmile budete 
připraveni stáhnout soubory. 

Poznámka: Každý panel má svoji vlastní databázi a databáze každého panelu 
musí být zálohována individuálně. Další informace najdete v části Aktualizace 
panelu NetAXS-123 Firmware, strana 123.

Stahování zprávy o databázi karet (soubor .CSV) z hostitelského systému do panelu:

1. Klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor .CSV.

2. Klepnutím na tlačítko Stáhnout stáhněte soubor. Pokud je tento soubor ve 
správném formátu zprávy, zobrazí se toto hlášení: „Přejete si navázat na 
existující databázi karet, nebo ji nahradit? Řízení přístupu nefunguje během 
nahrazování databáze a aktualizace může trvat několik minut.“ Pokud tento 
soubor není ve správném formátu zprávy, hlášení tento chybový stav uvede. 

Pokud byla aktualizace úspěšná, zobrazí se toto hlášení: „Úspěšná aktualizace. 
Restartování řízení přístupu.“ Pokud aktualizace databáze není úspěšná, hlášení 
tento chybový stav uvede.

Obnovení (nebo stažení) záložních souborů z hostitelského systému do panelu:

1. Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte záložní soubor.

2. Klepnutím na tlačítko Stáhnout stáhněte vybraný záložní soubor.

Mazání jazykových souborů:

1. V rozevíracím seznamu Smazat vyberte jazykový soubor, který chcete smazat.

2. Klepnutím na tlačítko Smazat tento soubor smažte.
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5.2  Vytváření zpráv
Obrazovka Zpráva o událostech umožňuje: 

• Vytvářet zprávy o událostech karet podle příjmení.

• Vytvářet zprávy o událostech karet podle čísla karty.

Po klepnutí na možnost Hlášení > Zprávy o událostech se zobrazí obrazovka Zpráva o 
událostech.

Obrázek 5-4:   Hlášení > Zprávy o událostech > záložka Podle příjmení

Vytvoření zprávy o událostech podle příjmení: 

1. Klepněte na záložku Podle příjmení a zadejte příjmení držitele karty do pole 
Zadejte příjmení, poté klepněte na tlačítko Hledání.

2. Použijte rozevírací seznam Historie (dní) k výběru počtu dní v historii.

3. Použijte popisy v tabulce Tabulka 5-1 ke čtení záznamů událostí.

Tabulka 5-1:  Stav > Pole zpráv

Nastavení Popis

Datum/čas [ID] Poskytuje datum a přesný čas vyvolání události podle času 
panelu.

Jméno držitele karty Identifikuje držitele karty.

Číslo karty Stanovuje jedinečné číslo, podle kterého lze držitele karty 
identifikovat.

Název zařízení [ID] Označuje zařízení, které událost vyvolalo.

LN Logické číslo zařízení – Jedinečné číslo začínající číslicí 1, 
které je přiřazeno bodu vyvolávajícímu alarm. Toto číslo se 
nikdy neopakuje ani na řídicí jednotce, ani na připojeném 
panelu I/O pro jedny nebo dvoje dveře. Existuje jedna 
výjimka: Čtečky dveří. Seznam obvyklých hodnot uvádí 
Tabulka 4-2.
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Vytvoření zprávy o událostech podle čísla karty: 

1. Klepněte na záložku Podle čísla karty a zadejte číslo karty do pole Zadejte 
číslo karty, poté klepněte na tlačítko Hledání.

2. Proveďte kroky 2 a 3 v části Vytvoření zprávy o událostech podle příjmení.

Obrázek 5-5:   Příklad zpráv o událostech podle čísla karty

PN Fyzické číslo zařízení – Číslo na úrovni panelu, které je 
přiřazeno specifickému bodu vyvolávajícímu alarm. Řídicí 
jednotka NetAXS-123 začíná číslem 1 a pokračuje do čísla 8, 
panel I/O pro jedny dveře je jako nový panel v rozmezí 
od 1 do 4 a panel I/O pro dvoje dveře je v rozmezí od 1 do 8. 
Systémové alarmy jako reset, které nejsou specifické pro 
panel, budou hlásit hodnotu 0. Existuje jedna výjimka: Čtečky 
dveří. Seznam obvyklých hodnot uvádí Tabulka 4-2.

Kód Identifikuje aktuální transakci vyvolanou kartou. Mezi možné 
transakce může například patřit:

• Karta nalezena,

• Karta nenalezena,

• Neplatná časová zóna.

PIN/Site Identifikuje buď kód PIN, nebo číslo site kódu karty. Používá 
se pouze k hlášení události, která má neplatný site kód nebo 
kód PIN. 

Tabulka 5-1:  Stav > Pole zpráv (pokračování)

Nastavení Popis
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Naplánování aktualizace
Poznámka:  Před aktualizací firmwaru panelu nezapomeňte zálohovat databázi panelu. 
Pokyny najdete v části Zálohování a obnovení systému NetAXS-123, strana 116.

A.1  Naplánování aktualizace
Protože aktualizace celé linky panelů určitou dobu trvá, bude nutné provedení 
aktualizace naplánovat, abyste minimalizovali dopad na kontrolu přístupu do budovy. 
Vyhraďte přibližně 20 minut na provedení aktualizace jednoho panelu brány 
(gateway) a 25 minut na provedení aktualizace jednoho připojeného panelu 
(downstream) (přepnutého do režimu brány). V závislosti na konfiguraci můžete 
ušetřit čas zahájením aktualizace několika panelů na lince současně.

S ohledem na načasování aktualizace můžete:

• stáhnout data okamžitě,

• stáhnout data později – ručně či automaticky,

• zrušit automaticky odložené stažení,

• zcela zrušit odložené stažení.

Tyto možnosti jsou popsány v části Odeslání dat z panelu, strana 125.

Poznámka:  Před aktualizací firmwaru panelu nezapomeňte zálohovat databázi panelu. 
Pokyny najdete v části Zálohování a obnovení systému NetAXS-123, strana 116.
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Linky s různými verzemi
A.2  Linky s různými verzemi
V konfiguraci linky proveďte nejdříve aktualizaci panelu brány. 

A.3  Odeslání dat z panelu
Poznámka:  Před aktualizací webového panelu doporučujeme zálohovat databáze. 
Aktualizační skripty přenesou veškerá data panelu do nové verze bez nutnosti zásahu 
uživatele. Proto vždy doporučujeme uchovávat záložní kopie databází panelu, zatímco 
aktualizace umožňuje zajistit aktuálnost databází. Databáze jednotlivých panelů 
zálohujte následujícím způsobem. Záložní funkce se používají pro jednotlivé panely, 
je tedy nutné zvolit panel, který budete zálohovat.

1. Na webovém serveru klepnutím na položku Systémové nástroje > 

Odesílání/stahování souborů zobrazíte obrazovku Správa souborů:

Obrázek A-1:   Obrazovka Správa souborů

2. V části Odeslat vyberte z rozevíracího seznamu možnost odesílání 
Konfigurace Karty, Obecné a Panel. 

3. Klepnutím na tlačítko Odeslat odešlete data do hostitelského počítače či 
notebooku.

4. Záložní soubor uložte podle pokynů do počítače. Kvůli snadné obnově 
použijte vhodný název pro záložní soubor.
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Stahování dat do panelu
A.4  Stahování dat do panelu
Tato část popisuje, jak: 

• ihned stáhnout data do vybraného panelu,

• stáhnout data do všech panelů později – buď pro manuální, nebo automatickou 
aktivaci,

• zrušit automaticky odložené stažení,

• zcela zrušit odložené stažení.

A.4.1  Okamžité stažení dat
Data můžete ihned stahovat pouze pro jednotlivé panely.

Okamžité stažení dat:

1. Na webovém serveru klepnutím na položku Systémové nástroje > 

Odesílání/stahování souborů zobrazíte obrazovku Správa souborů (viz 
Obrázek A-1).

2. Vyberte panel, do kterého chcete data stáhnout.

3. V části Stáhnout klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor, kterých 
chcete stáhnout.

4. Po vybrání souboru klepněte na tlačítko Okamžité a poté na tlačítko Stáhnout. 
Zobrazí se výzva k potvrzení:

Obrázek A-2:   Potvrzení okamžitého stažení

5. Po potvrzení začne ihned přenos souboru do panelu Gateway a potrvá pouze 
několik vteřin. Poté se objeví následující kontextové okno: 
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Stahování dat do panelu
6. Klepněte na tlačítko OK. Jestliže přijímající panel je panel Gateway, bude 
restartován téměř okamžitě (jelikož není nutný další přenos souboru). Jestliže 
je však přijímající panel dalším panelem na sběrnici, přenos souboru bude trvat 
přibližně dvě hodiny.

Když je stahování/přenos souboru dokončeno, panel se restartuje a na obrazovce se 
objeví následující hlášení: „Tento panel se nyní restartuje. Vyčkejte prosím alespoň 
2 minuty než se restart dokončí.“

A.4.2  Stažení dat později
Odložené stahování automaticky přenáší soubory do všech panelů na lince. Pro 
odložené stahování můžete zvolit manuální aktivaci nového firmwaru nebo nechat 
všechny panely aktivovat nové firmwary automaticky (restart) ve specifikované době 
v budoucnu.

Nastavení ručně odloženého stahování:

1. Na webovém serveru klepnutím na položku Systémové nástroje > 

Odesílání/stahování souborů zobrazíte obrazovku Správa souborů (viz 
Obrázek A-1).

2. V části Stáhnout klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor, kterých 
chcete stáhnout.

3. Po vybrání souboru klepněte na tlačítko Odložené, poté na tlačítko Ručně a 
nakonec na tlačítko Stáhnout. Zobrazí se výzva k potvrzení:
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Stahování dat do panelu
4. Klepněte na tlačítko OK. Stahování do panelu Gateway bude dokončeno. 
Jestliže na vaší lince nejsou navázány žádné další panely, panel Gateway se 
restartuje. Jestliže je však na vaší lince jeden nebo více návazných panelů, 
objeví se následující obrazovka (ukazující dva následující návazné panely):

Obrázek A-3:   Potvrzení odloženého ručního stahování

Tato obrazovka ukazuje postup přenosu souboru v reálném čase pro každý panel 
NetAXS-123 na vaší lince.

Ve výše uvedeném příkladu je panel #1 Gateway a není uveden v seznamu v 
zobrazené oblasti, protože již má firmware. Panel #2 a panel #3 jsou panely 
NetAXS-123, do kterých se data právě stahují, nebo čekají na stahování. Panel 
#6 není uveden v seznamu v zobrazené oblasti, protože je to panel NS4 a 
aktuálně nemůže používat firmware NetAXS-123.
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Stahování dat do panelu
Jakmile je přenos do všech panelů NetAXS-123 na lince dokončen, soubor se 
přesune do paměti flash tak, aby zůstal v panelu i když je panel restartován (v 
tomto případě nebude aktivován, dokud jej neaktivujete manuálně). Pokud je 
přenos dokončen do všech panelů NetAXS-123 na lince, objeví se následující 
obrazovka:

Obrázek A-4:   Aktualizace firmwaru je připravena k aktivaci.

Stavové hlášení v horní části obrazovky indikuje, že je aktualizace připravena 
k aktivaci.
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Stahování dat do panelu
5. Nastavte datum a čas stahování a klepněte na tlačítko Stáhnout. Pokud je 
přenos dokončen do všech panelů NetAXS-123 na lince, objeví se následující 
obrazovka:

Obrázek A-5:   Stahování dokončeno

6. lepněte na tlačítko Zpět pro zobrazení následující obrazovky:

Obrázek A-6:   Aktualizace firmwaru je zařazena do fronty
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Stahování dat do panelu
Nyní máte možnost ihned aktivovat nové firmwary tím, že zrušíte automatickou 
aktivaci firmwaru (požadování manuální aktivace) nebo úplným zrušením 
aktualizace firmwaru, ?ímž se odstraní nov? stažené firmwary ze všech panel? 
NetAXS-123 na lince.

Nastavení automaticky odloženého stahování:

1. Na webovém serveru klepnutím na položku Systémové nástroje > 

Odesílání/stahování souborů zobrazíte obrazovku Správa souborů (viz 
Obrázek A-1).

2. V části Stáhnout klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor, který 
chcete stáhnout.

3. Po vybrání souboru klepněte na tlačítko Odložené a poté na tlačítko 
Automaticky. Na obrazovce se zobrazí rozevírací nabídky s datem a časem.

Obrázek A-7:   Konfigurace odloženého automatického stahování

4. Nastavte datum a čas stahování a klepněte na tlačítko Stáhnout. Pod hlavičkou 
Stáhnout se zobrazí následující zpráva: „Aktivace naplánovaná na [měsíc/den] 
[h:min] [AM/PM].“
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Stahování dat do panelu
A.4.3  Zrušení stahování
Na stránku stahování firmwaru se můžete kdykoli vrátit a zrušit všechna stahování, 
která jsou ve frontě nebo probíhají. 

V případě odložených stahování jsou panely čekající na zahájení odstraněny z fronty 
stahování a stahování je zrušeno.

U ručně odložených stahování čekajících na aktivaci zrušení zcela odstraní stažený 
firmware z oblasti čekání.

1. Klepnutím na tlačítko Stáhnout dokončíte nastavení odloženého stahování a 
zobrazíte následující potvrzovací obrazovku:

Obrázek A-8:   Potvrzení konfigurace automatického stahování
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Stahování dat do panelu
2. Automatickou aktivaci zrušíte klepnutím na tlačítko Zrušit automatickou 
aktivaci, čímž zobrazíte následující okno se zprávou:

3. Klepnutím na tlačítko OK zrušení dokončíte.

4. Obrazovka Správa souborů potvrdí zrušení automatické aktualizace a nutnost 
ruční aktivace (Obrázek A-4).

5. Nový firmware aktivujete klepnutím na tlačítko Aktivovat nový firmware. 
Systém zobrazí následující okno se zprávou:

6. Klepnutím na tlačítko OK nový firmware aktivujete.
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Aktualizace brány (gateway) a sběrnicových panelů
A.5  Aktualizace brány (gateway) a sběrnicových 
panelů

Sběrnicové panely můžete aktualizovat stejným způsobem jako panely brány, tedy 
prostřednictvím webové obrazovky. 

1. Přepněte spínač DIP 6 do stavu zapnuto – ON.

2. Připojte se přímo ke každému z panelů prostřednictvím místní sítě nebo 
přímého ethernetového připojení.

3. Jakmile bude aktualizace úspěšně dokončena, vraťte konfiguraci zpět na 
sběrnicový (downstream) panel. 

Upozornění: V lince nemůže být více než jedna brána (gateway), proto 
je nezbytné, abyste odpojili kabely sběrnice RS-485 u panelu, u něhož 
provádíte aktualizaci.

Provedení aktualizace:

1. Před zahájením zkontrolujte, zda mezipaměť panelů není zaplněná. Pokud jste 
se v poslední době nepřipojili k webovému rozhraní panelů nebo nebyl 
připojen hostitel WIN-PAK, přihlaste se a zkontrolujte, zda jsou hlášeny 
aktuální události. Tím zajistíte, aby byla mezipaměť panelů prázdná, takže 
nebude nutné čekat na její uvolnění před zahájením. Pokud se pokoušíte 
přihlásit a dochází k „vypršení“, mezipaměť panelů je pravděpodobně 
zaplněná a před zahájením aktualizace bude nutné vyčkat na její uvolnění.

Poznámka: U systémů WIN-PAK doporučujeme před aktualizací ukončit 
„službu komunikačního serveru“ a spustit ji znovu až po provedení 
aktualizace panelů.

2. Připojte se k panelu brány (gateway) podle pokynů v části Připojení k 
webovému serveru, strana 3. 

Upozornění: V lince nemůže být více než jedna brána (gateway), proto je 
nezbytné, abyste odpojili kabely sběrnice RS-485 u panelu, u něhož provádíte 
aktualizaci.

3. Přihlaste se k bráně (gateway).

4. Klepněte na položku Komunikace > Režim komunikace a nastavte panel do 
webového režimu, není-li tak již nastaven. V poli Typ připojení vyberte 
možnost žádné a klepněte na tlačítko Zapsat změny. Vyčkejte minutu až minutu 
a půl. Po uplynutí minuty klepněte v prohlížeči na tlačítko Obnovit, přejděte na 
záložku Obecné a zkontrolujte, zda jsou tlačítka k dispozici.

5. Po obnovení obrazovky klepněte na záložce Obecné na tlačítko Resetovat 

panel a poté pokračujte klepnutím na tlačítko OK. Tento krok připraví panel na 
příjem nových souborů aplikací a operačního systému, které budete stahovat. 
Resetování obvykle trvá dvě až dvě a půl minuty. Po dvou a půl minutách 
(nebo až uslyšíte „cvaknutí“ relé) klepněte v prohlížeči na tlačítko Obnovit a 
znovu se přihlaste. Obě sady se po dokončení aktualizace zobrazí správně.
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Aktualizace brány (gateway) a sběrnicových panelů
6. Nainstalujte nový soubor aplikace 3-NetAXSimagexx.xx.xx.bin. Postup:

a. Klepněte na záložku Systémové nástroje > Odesílání/stahování souborů.

b. V poli Stáhnout klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor 
3-NetAXSimagexx.xx.xx.bin.

c. Zvolte soubor a klepněte na tlačítko Stáhnout. Pokračujte klepnutím na 
tlačítko OK. Po zobrazení zprávy „Stahování dokončeno“ klepněte opět 
na tlačítko OK. Zobrazí se zpráva „Stahování obrazu“ s pokynem, abyste 
vyčkali 5 minut, než se panel NetAXS-123 restartuje.

d. Vymažte mezipaměť. Před opětovným přihlášením k serveru 
NetAXS-123 použijte patřičné kroky k vymazání mezipaměti 
prohlížeče (Vymazání mezipaměti, strana 145).

e. Vyčkejte buď na „cvaknutí“ relé, nebo na uplynutí doby 5 minut, poté se 
opět přihlaste k webovému serveru NetAXS-123.

7. Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány nové verze. Postup:

a. Vyberte záložku Systémové nástroje > Odesílání/stahování souborů.

b. V části Informace o verzi by se měly zobrazit nové verze operačního 
systému a aplikace. Nová verze operačního systému je OS2.6.25#48. 
Zkontrolujte, zda jsou v seznamu uvedeny správné verze OS a 
firmware.

c. U panelů spravovaných z programu WIN-PAK doporučujeme po 
instalaci nové verze provést jejich kompletní inicializaci.
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Poznámky k aktualizaci
A.6  Poznámky k aktualizaci
1. Pokud po dokončení aktualizací dochází k potížím v komunikaci, 

pravděpodobně bylo jako brána (gateway) nakonfigurováno více panelů. 
V tomto případě problém odstraňte resetováním panelů.

2. Používáte-li prohlížeč Microsoft Internet Explorer 7 – podle pokynů 
společnosti Microsoft v případě, že používáte prohlížeč IE7 verze 7.0.5730.11, 
proveďte upgrade na verzi 7.0.5730.13 nebo novější. Server NetAXS™ není 
kompatibilní s prohlížečem IE7 verze 7.0.5730.11. Použijte novější verzi, verzi 
IE6 nebo jiný prohlížeč.

A.6.1  Chyba certifikátu zabezpečení v aplikaci Microsoft Internet 
Explorer 7

Poznámka:  Adresa IP zobrazená na následujících obrázcích slouží pouze k ilustračním 
účelům. Pro tyto postupy použijte výchozí adresu IP, která vám byla poskytnuta.

Používáte-li prohlížeč Microsoft Internet Explorer 7 a obdržíte hlášení o chybě 
certifikátu, odstraňte je provedením následujících kroků: 

1. Zadejte adresu IP panelu do pole pro adresu URL. Zobrazí se následující 
zpráva:

Obrázek A-9:   Obrazovka chyby certifikátu zabezpečení
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Poznámky k aktualizaci
2. Klepnutím na možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme) zobrazíte 
přihlašovací obrazovku.

Obrázek A-10:   Přihlašovací údaje pro opravu chyby certifikátu zabezpečení

3. Klepněte na položku Chyba certifikátu vpravo nahoře u adresy IP. Zobrazí se 
obrazovka Nedůvěryhodný certifikát.

Obrázek A-11:   Zpráva Nedůvěryhodný certifikát

Klepněte sem.
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Poznámky k aktualizaci
4. Klepněte na lištu Zobrazit certifikáty. Zobrazí se obrazovka Informace o 
certifikátu.

Obrázek A-12:   Obrazovka Informace o certifikátu
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Poznámky k aktualizaci
5. Klepněte na tlačítko Nainstalovat certifikát. Zobrazí se obrazovka Průvodce 
importem certifikátu.

Obrázek A-13:   Uvítací obrazovka Průvodce importem certifikátu

6. Klepnutím na tlačítko Další zobrazíte obrazovku Úložiště certifikátů.

Obrázek A-14:   Obrazovka Úložiště certifikátů
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Poznámky k aktualizaci
7. Přijměte výchozí hodnotu a klepnutím na tlačítko Další zobrazte obrazovku 
dokončení Průvodce importem certifikátu.

Obrázek A-15:   Obrazovka dokončení Průvodce importem certifikátu

8. Klepněte na tlačítko Dokončit. Zobrazí se následující varování:

Obrázek A-16:   Obrazovka s bezpečnostním varováním

9. Klepnutím na tlačítko Ano zobrazíte následující okno. 

Obrázek A-17:   Zpráva o úspěšném importu
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Poznámky k aktualizaci
10.Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na obrazovku Informace o certifikátu 
(Obrázek A-12 na straně 138).

11.Klepněte na tlačítko OK.

12.Zavřete webový prohlížeč a opět jej spusťte.

13.Znovu zadejte adresu IP do pole pro adresu URL. Přihlašovací obrazovka se 
zobrazí bez chyby certifikátu.

Obrázek A-18:   Přihlášení certifikátu zabezpečení
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Poznámky k aktualizaci
A.6.2  Chyba certifikátu zabezpečení v aplikaci Firefox 3
Používáte-li prohlížeč Firefox 3 a obdržíte hlášení o chybě certifikátu, odstraňte je 
provedením následujících kroků: 

1. Zadejte adresu IP panelu do pole pro adresu URL. Zobrazí se následující 
zpráva:

Obrázek A-19:   Zpráva chyby zabezpečeného připojení

2. Klepnutím na položku „Chápu rizika“ rozšiřte okno:
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Poznámky k aktualizaci
3. Klepnutím na tlačítko Přidat výjimku zobrazte obrazovku Přidat výjimku 
zabezpečení:

Obrázek A-20:   Obrazovka Přidat výjimku zabezpečení
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Poznámky k aktualizaci
4. Klepněte na tlačítko Získat certifikát. Zobrazí se následující zpráva o neznámé 
identitě:

Obrázek A-21:   Obrazovka zprávy o neznámé identitě

5. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko „Uložit tuto výjimku trvale“. (Jde o 
výchozí stav.)

6. Klepněte na tlačítko Potvrdit výjimku zabezpečení. Zobrazení se vrátí na 
obrazovku Chyba zabezpečeného připojení s ukazatelem průběhu v pravém 
dolním rohu.

7. Dále se zobrazí přihlašovací obrazovka NetAXS-123 (o 8–10 sekund později).

8. Pokračujte v přihlášení.
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Vymazání mezipaměti
A.7  Vymazání mezipaměti
Panel NetAXS-123 podporuje prohlížeče Internet Explorer 8 (IE8), Internet Explorer 
6 (IE6), Firefox 2 a Firefox 3. U všech prohlížečů doporučujeme po úspěšném 
dokončení aktualizace vymazat mezipaměť. 

A.7.1  Použití aplikace Internet Explorer verze IE7 a IE8
Vymazání mezipaměti v prohlížeči IE7 a IE8:

1. Vyberte položku Nástroje > Vymazat historii procházení. Zobrazí se kontextové 
okno „Vymazat historii procházení“, které ukazuje následující výchozí 
položky:

•  Zachovat data oblíbené webové stránky

•  Dočasné soubory Internetu

•  Cookies

•  Historie

Ponechte tyto výběry samotné. 

2. Klepněte na tlačítko Odstranit soubory. Zobrazí se výzva „Opravdu chcete 
odstranit všechny dočasné soubory aplikace Internet Explorer?“. Zavře se 
kontextové okno „Vymazat historii procházení“.

3. Klepněte na možnost Ano. 

4. Když je okno Vymazat historii procházení otevřené, klepněte na možnost 
Vymazat soubory cookie. Zobrazí se výzva „Opravdu chcete odstranit všechny 
soubory cookie ve složce dočasných souborů sítě Internet?“ 

5. Klepněte na možnost Ano. 

6. Na obrazovce Vymazat historii procházení klepněte na tlačítko Zavřít. 

A.7.2  Použití aplikace Internet Explorer 6 (IE6)
Vymazání mezipaměti v prohlížeči IE6:

1. Vyberte položku Nástroje > Možnosti Internetu > Obecné. 

2. Klepněte na tlačítko Vymazat soubory cookie. Zobrazí se výzva „Chcete 
odstranit všechny soubory cookie ze složky dočasných souborů sítě Internet?“ 

3. Klepněte na tlačítko OK. 

4. Když je obrazovka Možnosti Internetu otevřená, klepněte na tlačítko Odstranit 

soubory. V okně Odstranit soubory se zobrazí výzva „Chcete odstranit všechny 
soubory ze složky dočasných souborů sítě Internet? Můžete rovněž odstranit 
celý obsah offline, který je uložen lokálně.“ 

5. Klepněte na tlačítko OK. 

6. Zavřete obrazovku Možnosti Internetu klepnutím na tlačítko OK.
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Vymazání mezipaměti
A.7.3  Použití aplikace Firefox 2 nebo Firefox 3
Vymazání mezipaměti v prohlížečích Firefox 2 a Firefox 3:

1. Vyberte položku Nástroje > Vymazat důvěrná data. Zobrazí se obrazovka 
Vymazat důvěrná data. 

2. Políčka Vyrovnávací paměť a Cookies musí být zaškrtnuta. 

3. Klepněte na tlačítko Vymazat důvěrná data. Obrazovka Vymazat důvěrná data 
se automaticky zavře.
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BNastavení spínačů DIP panelu 
NetAXS-123
Tato příloha poskytuje tabulku s nastaveními spínačů DIP pro panel NetAXS-123.

Tabulka B-1:  Nastavení spínačů DIP SW1 panelu NetAXS-123

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7a S8b S9b S10 Volba

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 1 
(výchozí)

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 2

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 3

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 4

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 5

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 6

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 7

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 8

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 9

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 10

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 11

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 12

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 13

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 14
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ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

Adresa 15

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 16

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 17

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 18

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 19

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 20

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 21

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 22

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 23

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 24

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 25

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 26

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 27

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 28

ZAP-
NUTO

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 29

VYP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 30

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Adresa 31

VYP-
NUTO

Panel Down-
stream

ZAP-
NUTO

Panel Gateway 
(výchozí)

Tabulka B-1:  Nastavení spínačů DIP SW1 panelu NetAXS-123 (pokračování)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7a S8b S9b S10 Volba
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VYP-
NUTO

Používá 
uživatelem 
poskytnutou 
adresu IP sítě 
Ethernet 
(výchozí).

ZAP-
NUTO

Používá výchozí 
adresu IP sítě 
Ethernet 
(192.168.1.150).

VYP-
NUTO

VYP-
NUTO

Ukončení 
RS-485_1 
(EOL) 
ZAKÁZÁNO 
(výchozí)

ZAP-
NUTO

ZAP-
NUTO

Ukončení 
RS-485_1 
(EOL) POVO-
LENO

VYP-
NUTO

Budoucí použití 
(výchozí)

ZAP-
NUTO

Budoucí použití

a. Spínač DIP 7 pro uvedení v činnost NEVYŽADUJE restart panelu. Toto nemá 
vliv na adresu IP rozhraní USB.

b. Spínače DIP 8 a 9 musí být za účelem správné konfigurace buď ve stavu ZAP-
NUTO, nebo VYPNUTO.

Tabulka B-1:  Nastavení spínačů DIP SW1 panelu NetAXS-123 (pokračování)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7a S8b S9b S10 Volba
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Tabulka B-2:  Nastavení spínačů DIP SW2 panelu NetAXS-123

S1a

a. Spínače DIP 1 a 2 musí být za účelem správné konfigurace buď ve stavu 
ZAPNUTO, nebo VYPNUTO.

Poznámka: Když použijete spínače DIP k resetování panelu na původní výchozí 
tovární hodnoty, Historie událostí bude ztracena a jakékoli přizpůsobené databáze 
budou odstraněny, takže panel bude resetován s původní výchozí tovární databází. 
Toto nemá vliv na adresu IP sítě Ethernet.

K resetování panelu na původní výchozí tovární hodnoty můžete použít také příkaz 
ASCII _I=pn_R, ale tento příkaz pouze odstraní přizpůsobené databáze a obnoví 
původní výchozí tovární databázi. Historie událostí je zachována.

Obnovení výchozích továrních hodnot panelu:

1. Poznamenejte si existující nastavení spínačů DIP SW1.

2. Když je panel zapnut, nastavte všechny spínače DIP do polohy VYPNUTO.

3. Vypněte a 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 a opět zapněte napájení panelu.

7. Kontrolka RUN LED by měla svítit normálně.

Nyní jsou obnoveny původní výchozí tovární hodnoty panelu.

S2a Volba

VYPNU
TO

VYPN
UTO

Ukončení RS-485_2 (EOL) ZAKÁZÁNO (výchozí)

ZAPNU
TO

ZAPN
UTO

Ukončení RS-485_2 (EOL) POVOLENO (BUDOUCÍ)
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