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POPIS SYSTÉMU DOMINUS MILLENNIUM 

Systém DOMINUS - MILLENNIUM je stavebnicový systém ústředen, linek a modulů pro 
stavbu zabezpečovacích systémů v objektech o různé velikosti. Navazuje na systémy 
DOMINUS a TERMINUS. Nejjednodušším systém lze realizovat s ústřednou MU2. Systém 
pro nejrozsáhlejší objekty  je systém s ústřednou MU4. 

Snížení nákladů na instalace a využití poznatků z provozu předešlých systémů vedlo 
k návrhu nového typu sběrnice DOMINOR - DN-bus, kterou lze implementovat ve všech 
ústřednách DOMINUS MILLENNIUM. Tento typ sběrnice umožňuje připojit na jednu linku 
různé typy modulů - panely, linkové moduly pro připojení čidel, snímače karet, tabla, zdroje 
apod., měnit přenosovou rychlost centrálně, identifikovat typy připojených modulů, 
programovat centrálně V/V zámky, to vše při udržení nízké ceny jednotlivých modulů. 

Z důvodu kompatibility s předchozími systémy lze k ústřednám MU2 až MU4 připojit též 
linky typu D-bus s rodinou linkových modulů DOMINUS, linky typu T-bus a k ústřednám 
MU3, MU4 řadiče pro tabla TAB1. 

Ústředny MU2, MU3, MU4 mají široké možnosti připojení spolupracujících zařízení přes 
sériové porty. 

Koncepce umožňuje postupné začleňování dalších komponentů do systému, tak jak budou 
na základě požadavků z praxe doplňovány. 

 

Tabulka maximálních parametrů: 
(skutečné hodnoty jsou omezeny ostatními - např. celkovým počtem zásuvných modulů, typem linek apod.) 

 
 MU1 MU2 MU3 MU4 

linka DN-bus 1 0-4 0-8 0-16 
linka D-bus - 0-4 0-8 0-16 
linka T-bus - 0-4 0-8 0-16 

sériový port RS232 2 1-3 1-5 1-9 
paralelní port Centronics 1 1 1 1 

expanzní port - 1S 1S + 1P 1S + 1P 
počet zásuvných slotů - 2 + 2 4 8 

bezpotenciálové výstupy v ústředně 8 0-25 0-25 0-57 
ústřednové vstupy čidel 1×vyvážených - 0-24 0-24 0-56 
ústřednové vstupy čidel 2×vyvážených 8 0-24 0-24 0-56 

port pro tablo TAB1 - - 0-2 0-2 
celkový počet adresovatelných vstupů° >500 (1600) > 2000 (6400) > 4000 (12800) > 8000 (25600)

celkový počet statických výstupů° >1000 > 5000 > 10000 > 20000 
Počet ovládacích panelů/čteček max. 32* max. 128* max. 256* max. 512* 

kapacita paměti pro hesla a karty >4000 >4000 >4000 >4000 
kapacita paměti událostí >2500 >2500 >2500 >2500 
(1S – sériově připojitelné moduly (ME1), 1P – paralelně připojitelné moduly (TAB1).) 

Ústředna MU1 se běžně nevyrábí. Výroba je možná po dohodě s výrobcem. 
*) Poznámka: V současné programové variantě je optimální počet těchto modulů na 

jednom slotu do 11ks. Pak je čas obsluhy vstupu klávesnice nebo karty do 1s. Při větším počtu 
modulů se prodlužuje obsluha připojením dalšího MM1 o 38ms, MR1 o 36ms a MP1 o 68ms. 

°) Poznámka: Počty závisí na typech připojených modulů. 
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Přehled komponentů systému 

ÚSTŘEDNY: 

MU1 Ústředna bez slotů s integrovaným zdrojem 

• 1 linka DN-bus pro připojení 32 externích modulů 

• 8 vstupů dvojitě vyvážených 

• 8 výstupů bezpotenciálových 

• 2 sériové porty pro připojení PC a zařízení s rozhraním RS232 

• paralelní port pro připojení tiskárny 

MU2 Ústředna čtyřslotová s integrovaným zdrojem 

• 2 slotů pro připojení zásuvných karet komunikačních 

• 2 slotů pro připojení zásuvných karet statických 

• expanzní port pro připojení řadiče přijímače DCF77 a systémového relé 

• sériový port pro připojení PC a zařízení s rozhraním RS232 

• paralelní port pro připojení tiskárny 

MU3 Ústředna čtyřslotová s integrovaným zdrojem 

• 4 slotů pro připojení zásuvných karet 

• expanzní port pro připojení dvou řadičů tabla TAB1 a řadiče přijímače DCF77 a 
systémového relé 

• sériový port pro připojení PC a zařízení s rozhraním RS232 

• paralelní port pro připojení tiskárny 

MU4 Ústředna osmislotová, se zdrojem Z01 

• 8 slotů pro připojení zásuvných karet 

• expanzní port pro připojení dvou řadičů tabla TAB1 a řadiče přijímače DCF77 a 
systémového relé 

• sériový port pro připojení PC a zařízení s rozhraním RS232 

• paralelní port pro připojení tiskárny 

 
ÚSTŘEDNOVÉ MODULY: 

RH3 Statická zásuvná karta - tři relé s hlídanými výstupy  

RN4 Statická zásuvná karta - čtyři dvoustavové výstupy 

RN4P Statická zásuvná karta - čtyři dvoustavové výstupy s přepínacími kontakty  

RN8 Statická zásuvná karta - osm dvoustavových výstupů 

IN8.1 Statická zásuvná karta - osm jednoduše vyvážených vstupů 

IN4.2 Statická zásuvná karta - čtyři dvojitě vyvážené vstupy 
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IN8.2 Statická zásuvná karta - osm dvojitě vyvážených vstupů 

P232 Komunikační zásuvná karta - sériová linka typu RS232 

P485 Komunikační zásuvná karta - sériová linka typu RS422/RS485 

DN2 Komunikační zásuvná karta - dvě linky typu DN-BUS (2x32 adres) 

DB2 Komunikační zásuvná karta - dvě linky typu D-BUS (2x32 adres) 

TB2 Komunikační zásuvná karta - dvě linky typu T-BUS (2x32 adres) 

TBB2 Převodník pro připojení tabla DOMINUS TAB1 ( expanzní rozhraní ) 

ME1 Řadič přijímače přesného času DCF77, systémový sirénový výstup (expanzní 
rozhraní) 
ME1R - karta systémového relé 
ME1D - karta dekodéru DCF 
ME1    - karta dekodéru DCF a systémového relé 

 

DN-BUS: 

MP1 Ovládací panel - displej 2×20 znaků, 9 LED indikátorů a 23 kláves, 1 dvojitě 
vyvážený vstup, elektrický zámek, připojitelný snímač 
MP1 - typ bez vstupů a výstupů 
MP1 - 1 - 1 - NO - typ s dvojitě vyváženým vstupem pro čidlo a tamper, vstupem pro 
externí tlačítko, dveřní kontakt a výstup pro elektrický zámek v klidu rozpojený 
MP1 - 1 - 1 - NO/TM - MP1-1-1-NO s integrovaným snímačem DALLAS čipů 
(Touch Memory) 
MP1 - 1 - 1 - NO/SB3 - MP1-1-1-NO s řadičem snímačů SB3 s jedním portem, ke 
kterému lze připojit různé typy snímačů 
MP1 - 1 - 1 - NO/SB3-2 - MP1-1-1-NO s řadičem snímačů SB3 se dvěma porty, ke 
kterým lze připojit různé typy snímačů a s programovým rozšířením pro docházkový 
systém 
MP1 - 1 - 1 - NO/PROX - MP1-1-1-NO/SB3 s integrovaným snímačem 
bezkontaktních karet IMPRO a s připojitelným dalším externím snímačem a 
s programovým rozšířením pro docházkový systém 
MP2... panely MP1… v zamykatelné skříňce 

MR1 Řadič snímače – 1 ovládací tlačítko, 3 LED indikátory,1 dvojitě vyvážený vstup, 
elektrický zámek, připojitelný snímač 
MR1/TM - typ s integrovaným snímačem DALLAS čipů 
MR1/SB3 - typ s řadičem snímačů SB3 s jedním portem, ke kterému lze připojit 
různé typy snímačů 
MR1/SB3-2 - typ s řadičem snímačů SB3 se dvěma porty, ke kterým lze připojit 
různé typy snímačů 
MR1/PROX - MR1/SB3 s integrovaným snímačem bezkontaktních karet IMPRO a 
s připojitelným dalším externím snímačem 
MRB1/…. - verze MR1/…pro ovládání bytových jednotek 
MRW1/…. - verze MR1/…s převodníkem RS232 pro spolupráci s programem 
SetTermW pro zadávání karet do počítače 

MM1 Linkový modul - 8 dvojitě/jednoduše vyvážených vstupů, 8 výstupů 
MM1 - 1 - NO - 8 dvojitě vyvážených vstupů, jeden výstup v klidu rozpojený 
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MM1 - 8 - NO - 8 dvojitě vyvážených vstupů, osm výstupů v klidu rozpojených 

MT1 Řadič tabla s 40 výstupy typu otevřený kolektor s možností expanze po 40 výstupech 
až na 160 výstupů pomocí desek MT1C 
MT1 - N - MT1 s výstupy typu otevřený kolektor spínaný k elektrické zemi, 
s ochrannými diodami pro spínání relé (deska MT11) 
MT1 - P - MT1 s výstupy typu otevřený kolektor spínaný k + napájení 
MT11 - převodník 40 výstupů typu otevřený kolektor na 40 bezpotenciálových 
výstupů (relé) 
MT12 - konvertor výstupů MT1 a MT11 z typu plochý kabel na šroubovací svorky 
MT13 - konvertor výstupů MT1 a MT11 z typu plochý kabel na šroubovací svorky 

MN1 zdroj 13,7V/5A s inteligentním dobíjením a ochranou proti zkratu 
MN1 - s linkovým modulem na DN-bus 
MN1Z - bez linkového modulu se statickými stavovými výstupy 

MO1 opakovač a převodník DN-bus � optický spoj 
MO1 - opakovač signálu DN-busu 
MO1M - konvertor MASTER (blíže k ústředně) pro převodník na optický spoj 
MO1S - konvertor SLAVE (blíže k modulům) pro převodník na optický spoj 

MRK2 Do systému Dominus Millennium bylo programově začleněno připojení MRK2 
systému LADON firmy 3S Sedlák pro dotykové střežení obrazů. Na jednu linku DN-
bus lze připojit až 32 jednotek MRK2, každá umožňuje střežení až 50 obrazů a jim 
příslušejících tamperů přípojných jednotek, lišt a vyhodnocovací jednotky. 

 

DOPLŇKOVÉ MODULY: 

KMS1 telefonní komunikátor 
KMS1 - telefonní komunikátor s rozhraním Fautor/Sedat pro přenos 49 alarmů 
KMS1-M - telefonní komunikátor s rozhraním Fautor/Sedat pro přenos 255 alarmů 

B1 skříň pro vnější záložní baterii 

 
T-BUS: 

OP1 Ovládací panel - displej 2×20 znaků, 9 LED indikátorů a 23 kláves, 8 dvojitě 
vyvážených vstupů, 8 bezpotenciálových výstupů, připojitelný snímač 
OP1 - typ bez vstupů a výstupů 
OP1 - 8 - 1 - NO - typ s 8 dvojitě vyváženými vstupy pro čidla a jejich tampery, 
s 1 bezpotenciálovým výstupem v klidu rozpojeným 
OP1 - 8 - 8 - NO - typ s 8 dvojitě vyváženými vstupy pro čidla a jejich tampery, 
s 8 bezpotenciálovými výstupy v klidu rozpojenými 
OP1 - 8 - 1 - NO/TM - OP1-8-1-NO s integrovaným snímačem DALLAS čipů 
(Touch Memory) 
OP1 - 8 - 1 - NO/SB3 - OP1-8-1-NO s řadičem snímačů SB1, ke kterému lze připojit 
různé typy snímačů 

OP2… OP1… v zamykatelné skříňce 
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ML1 Linkový modul - 8 dvojitě vyvážených vstupů, 8 výstupů 
ML1 - 1 - NO - typ s 8 dvojitě vyváženými vstupy pro čidla a jejich tampery, 
s 1 bezpotenciálovým výstupem v klidu rozpojeným 
ML1 - 8 - NO - typ s 8 dvojitě vyváženými vstupy pro čidla a jejich tampery, 
s 8 bezpotenciálovými výstupy v klidu rozpojenými 

 

D-BUS: 

LM44.1 Linkový modul - 8 jednoduše vyvážených vstupů, 1 bezpotenciálový výstup, v klidu 
rozpojený 

LM44.2 Linkový modul - 8 dvojitě vyvážené vstupy, 2 bezpotenciálové výstupy 

LM6 Linkový modul - 8 jednoduše vyvážených vstupů, 8 bezpotenciálových výstupů 

VZ43 V/V zámek s klávesnicí 

BM1 Bytový modul - 2 jednoduše vyvážené vstupy, 1 bezpotenciálový výstup 

DOP1 Opakovač signálu linky D-bus 

 

OSTATNÍ: 

TAB1 řadič tabla s 4×32 výstupů na deskách TA12L nebo TA12Z a zesilovačem BX2 

PBM1 programátor bytového modulu BM1 

N4Z zdroj 13,7V/2,5A 

SB2.3 Ovladač zóny s řadičem snímačů (na vstup čidla) 

SB2.6 V/V zámek s řadičem snímačů (na vstup čidla) 

 

OSTATNÍ MODULY NEUVEDENÉ V TOMTO MANUÁLU: 

SB2.5 samostatný V/V zámek s řadičem snímačů 

VZ1 V/V zámek s mechanickým klíčem (na vstup čidla) 

VZ11 Ovladač zóny s mechanickým klíčem (na vstup čidla) 

VZE1 Ovladač zóny snímačem s kontaktním výstupem (na vstup čidla) 

VN1 Obnovovač napájecího napětí 
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Rejstřík pojmů užívaných v příručce 

COM0 

   komunikační rozhraní procesoru ústředny typu RS232. 

COM1-8 

   komunikační rozhraní ústředny MU1, MU2, MU3, MU4 

expanzní rozhraní (EXP) 
   rozhraní ústředny pro připojení speciálních doplňků 

komunikační kanál (UART)  
řídící obvod pro řízení komunikace. Ústředna má při minimálním osazení 1 

komunikační kanál v procesoru MOTOROLA (řídí rozhraní COM0), další 
komunikační obvody obsahují vždy dva komunikační kanály. 

komunikační obvody 

obvody řídící komunikaci ústředny s okolím. Každý obvod obsahuje dva komunikační 
kanály (UART), které jsou vázány na konkrétní sloty ústředny a tvoří na nich 
komunikační rozhraní. 

komunikační rozhraní 
rozhraní ústředny umožňující realizovat rozhraní RS232, RS485, dvě linky D-bus, dvě 
linky T-bus, dvě linky DN-bus. Zvláštní komunikační  rozhraní COM0 umožňuje 
realizovat rozhraní RS232. 

linka DN-bus 

čtyřvodičová datová linka systému DOMINOR, na kterou se připojují linkové moduly, 
ovládací panely a další moduly 

linka D-bus 

třívodičová datová linka, na kterou se připojují linkové moduly systému DOMINUS. 

linka T-bus 

čtyřvodičová datová linka, na kterou se připojují ovládací panely a linkové moduly 

linkový modul 
modul určený k připojení jednotlivých vstupních smyček a výstupů k lince T-bus, D-
bus nebo DN-bus 

LPT1 

standardní rozhraní (CENTRONICS) pro připojení tiskárny. 

montážní deska 

deska umístěná v horní části  pravé stěny skříně ústředny MU4. Slouží k 
mechanickému upevnění libovolných doplňků v ústředně. 

ovládací panel 
modul určený pro ovládání systému nebo podsystému a pro indikaci stavu systému. 
Připojuje se na linku DN-bus, resp. T-bus. 
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paralelní rozhraní 
(rozhraní CENTRONICS, PRN1) rozhraní určené především k připojení tiskárny, 
případně dalších zařízení s tímto rozhraním. 

podsystém 

samostatně ovládaná a indikovaná část systému (dříve zóna) 

POWERPORT 

rozhraní pro připojení ústřednového zdroje v MU4 

přístupové heslo 

číselná kombinace 4 až 8 číslic z ovládacího panelu, obsah přístupové karty, Touch-
memory atd. doplněný číselnou kombinací 0 až 4 číslic. Heslo opravňuje uživatele k 
provedení některých činností v systému. 

rozhraní RS232 

komunikační rozhraní (COM) pro připojení modemu, počítače PC a dalších zařízení s 
tímto rozhraním. K jednomu rozhraní lze připojit pouze jedno zařízení. 

rozhraní RS485 

komunikační rozhraní pro připojení až 32 zařízení vybavených tímto   rozhraním. 

slot 
pozice pro zasunutí zásuvné karty v ústředně. V ústředně MU4 je 8 slotů, v ústředně 
MU3 a MU2 jsou 4 sloty. Každý slot umožňuje připojení zásuvné karty na statické 
rozhraní a připojení karty na komunikační rozhraní (u MU2 pouze dva).  

smyčka 

jednoduše nebo dvojitě rezistorem zakončený pár vodičů, sloužící pro připojení čidel a 
tamperů čidel na vstupy systému 

smyčka rozvážená 

smyčka, která není v klidovém stavu - čidlo nebo jeho tamper  signalizuje poplach, 
nebo je smyčka rozpojena či zkratována. 

smyčka vyvážená 

smyčka, která je v klidovém stavu - připojené čidlo nesignalizuje poplach. 

statické rozhraní 
rozhraní ústředny umožňující realizovat vstupy čidel připojených přímo k ústředně a 
dvoustavové výstupy různých typů. 

tamper 

ochranný kontakt, který hlídá vnitřní prostory ústředny a všech dalších   vnějších 
modulů systému 

uživatel 
osoba, která je oprávněná ovládat funkce systému, zpravidla po zadání přístupového 
hesla 
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zásuvná karta 

destička elektroniky, kterou lze zasunout do slotu ústředny a která realizuje konkrétní 
komunikační nebo statické rozhraní 
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LINKA DOMINOR���� - DN-BUS 

Linka DOMINOR� (zkráceně DN-bus) je linka Single Twisted Pair RS485 se speciálním 
protokolem pro připojení: 

• panelů MP1 
• řadičů snímače MR1 
• linkových modulů MM1 
• řadičů tabla MT1 
• modulů MRK2 systému LADON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis linky DN-BUS 
Data z ústředny jsou přivedeny  na moduly párem vodičů A, B. Řídí přenos dat na lince 

DN-BUS, adresují jednotlivé moduly a umožňují řízení  jednotlivých modulů. Počet 
adresovatelných, mikrokontrolerem řízených modulů na jedné lince je 32. V době, kdy je 
uskutečňována komunikace s konkrétním modulem jsou jeho výstupy v aktivním stavu, 
ostatní moduly mají tyto výstupy v neaktivním stavu. 

Komunikační protokol umožňuje připojit na linku DN-BUS linkový modul, ovládací panel, 
řadič snímače, řadiče systému Ladon, řadič tabla případně další vyvíjené moduly. Dále lze u 
všech modulů z ústředny automaticky detekovat přítomnost modulu na sběrnici, jeho typ a 
měnit přenosovou rychlost na sběrnici podle kvality přenosu. 

 
Rt 

ústředna modul modul 

Rt

+ + +

 

 +  napájení linky 12V 
   A, B linka 

⊥ 

ÚSTŘEDNA 

linkový modul 20 

+ B ⊥⊥⊥⊥ 

elektrická zem 0V 

mechanická zem - stínění kabelu 

+ 

 B 
⊥⊥⊥⊥ 

 + B ⊥⊥⊥⊥   + B ⊥⊥⊥⊥ 

linkový modul 0 linkový modul 31 

 A 

A 

A A 



 

1.2.2 - D-BUS 

 
 

Připojitelné moduly 

Zásady instalace linky DN-bus 

Pro rozvody linky se doporučuje  používat kabely s rezervními vodiči, případně kabely se 
zesíleným vodičem pro elektrickou zem a kladný pól napájení. Případné rezervní vodiče 
připojte na elektrickou zem a kladný pól napájení tak, aby počet a síla vodičů byly stejné. 
Nikdy nezesilujte vodiče pro přenos dat.  

Pro vedení linky se doporučuje použít stíněné kabely Twisted pair (TP) používané pro 
počítačové sítě RS485 nebo levnější typ kabelu FI - HT06. Orientační parametry kabelu       
FI - HT06 při délce 1000m jsou uvedeny v následujícím schématu: 

Přenos po tomto kabelu byl ověřován do délky 2000m. Při větších vzdálenostech (stovky 
metrů - dáno vzdáleností, počtem a spotřebou modulů) dochází k tak velkému úbytku na 
napájecích vodičích, že moduly nemají dostatečné napájecí napětí. Jestliže se vzdálené 
moduly napájejí ze zvláštních zdrojů umístěných v jejich blízkosti, přenos na tyto vzdálenost 
probíhá bez potíží. Příklady konfigurace linky jsou uvedeny na obrázcích. 

 

DN2 

MM1 
 

MR1 LADON MP1 MT1 MN1 

MO1 

 

150nF 260nF 

130nF

140nF

225nF

rudá 100Ω

černá 100Ω

žlutá 100Ω

bílá 100Ω

pár pro napájení modulů

datový pár 

stínění 60Ω

          - zakončovací odpor 
modul ústředna 2 km 

modulústředna 1 km 1 km modul 

ústředna 

modul 

modul 

800m 

600m 

600m 

ústředna

modul

modul

800m 

600m 

600m 

ústředna 

modul

modul

800m 

600m 

600m 
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Interní zakončovací odpory mají hodnotu Rt = 120Ω. Při přenosových rychlostech 9,6 - 
19,2 kBd a případném větvení zakončení ztrácí smysl a jen snižuje úroveň signálu a tím i 
odolnost proti poruchám. Proto je vhodné použít zakončovací odpory jen u delších vedení 
nebo je možno použít větší externí zakončovací odpory až do 1000Ω. 

Rozsáhlé instalace 
Délky linek a vlastnosti použitých propojovacích kabelů určují přenosovou rychlost na 

linkách. Zvýšení dosahu linky je možné pomocí opakovače MO1, nebo pomocí převodníku 
na optický spoj. 

V rozsáhlých sestavách se doporučuje oddělit rozvod napájení modulů a rozvod napájení 
čidel. U rozsáhlých objektů je nutno použít přídavných napájecích modulů MN1 nebo N4. 
Není-li možné instalovat přídavný zdroj v blízkosti modulů, resp. čidel, které napájí je vhodné 
vést napájecí napětí samostatným stíněným kabelem. 

Propojovací vedení mezi ústřednou a linkovými moduly je možné uložit pod omítku nebo 
do elektroinstalačních trubek, příp. do lišt na stěnách. Přívodní vedení jsou do jednotlivých 
modulů přiváděny zadní stěnou, což předpokládá v případě použití lišt zhotovení drážky pro 
vedení pod modulem.  

Při montáži je třeba maximálně prostorově oddělit propojovací vedení od síťových vodičů, 
nesmí být vedeny ve společných trubkách nebo lištách. 

Propojení mechanických zemí a použití stíněných kabelů se doporučuje dodržet v celém 
systému. Sníží se tak možné ovlivnění systému elektromagnetickým rušením nebo 
elektrostatickou elektřinou. Je to zvláště důležité při použití radiového přenosu v blízkosti 
systému. 

Stínění kabelů musí tvořit samostatné propojení pro každou linku. Při spojování dvou 
kabelů je snaha o co nejkratší nestíněné spoje, zvláště při zvýšené úrovni rušení a použití 
radiových přenosů. Stínění jsou spojena na zemnící liště v ústředně. Stínění nesouvisejících 
kabelů mimo ústřednu nepropojujeme. Tyto zásady ilustruje následující obrázek propojení 
stínění v instalační krabici. 

 

Nespojovat ! Nespojovat ! zemnící 
můstek 

 

modul 
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Při použití doplňkových zdrojů se stínění propojuje na ochrannou zem PE elektrického 
rozvodu jen v ústředně, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
nebo se stínění ve vhodném místě nepropojí a každý zdroj má připojen na PE určitý úsek 
stínění. 

Elektrické země musí být v celém systému propojeny, + póly napájení od jednotlivých 
zdrojů nesmí být propojeny! 

 
Upozornění:  
Je třeba důsledně dodržovat propojování datových vodičů A - A, B - B. Dojde-li při 

propojování modulů k záměně vodičů A a B u některého modulu - modul se uvede do 
neprovozního stavu (resetu) a modul se při spuštění systému nepřihlásí. 

 
PE 

MUx 

PE 

MN1 

PE 

MN1 

MM1 MM1

 PE 

MUx 

PE 

MN1 

PE 

MM1 MM1

MN1 
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LINKA D-BUS 

Popis linky D-BUS 

( Klidový stav na sběrnici je  Uh = +12V, aktivní stav je Ul = 0V.) 
 
Linka L je obousměrná linka, po které se přenášejí data z ústředny do modulů  (adresují 

jednotlivé moduly a řídí stav výstupů) a data z vybraného modulu do ústředny. Počet 
adresovatelných modulů na jedné lince je 32. Linku lze libovolně větvit. Manuálně lze volit 
jednu ze dvou přenosových rychlostí a nastavit adresu modulu. Na linku lze připojit linkový 
modul nebo vzdálený zdroj o kterém se přenášejí  dvoustavové informace. 

Připojitelné moduly 

 

 +  napájení linky 12V 
   L  data     

⊥ 

ÚSTŘEDNA 

 
linkový modul 20

+ L ⊥⊥⊥⊥ 

elektrická zem 0V 

mechanická zem - stínění kabelu 

+ 
 L 
⊥⊥⊥⊥ 

 + L ⊥⊥⊥⊥   + L ⊥⊥⊥⊥ 

linkový modul 0 linkový modul 31

 

DB2 

LM44.1 
 

 

OPAKOVAČ 
DOP1 

LM6 

VZ43 

LM44.2
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Zásady instalace linky D-bus 
Linka D-BUS slouží pro propojení ústředny s linkovými moduly DOMINUS. 
Pro rozvody linky se doporučuje  používat kabely s rezervními vodiči a kabely se 

zesíleným vodičem pro elektrickou zem, případně i pro kladný pól napájení. Případné rezervní 
vodiče připojte na elektrickou zem. Nikdy nezesilujte vodič L pro přenos dat.  

Pro vedení linky se doporučuje použít stíněné kabely typu FI-H06, FI-H08, FI-HX04/02 
(firmy ABBAS) nebo obdobné stíněné SYKFY kabely. V případě, že by bylo nutné pro 
vedení, nebo jeho část použít odlišné typy kabelů (např. původní starší kabeláž, telefonní 
vedení apod.), doporučuje se tato možnost konzultovat s výrobcem. 

Propojovací vedení mezi ústřednou a linkovými moduly je možné uložit pod omítku nebo 
do elektroinstalačních trubek, příp. do lišt na stěnách. 

Při montáži je třeba maximálně prostorově oddělit D-bus vedení od síťových vodičů, nesmí 
být vedeny ve společných trubkách nebo lištách. 

Při návrhu rozvodů a napájecí soustavy systému musí být respektován požadavek na 
povolený pokles napětí pro čidla na 10,0 V, pro modul VN1 na 9,8V a pro ostatní moduly 
systému na 8V. 

Propojení mechanických zemí a použití stíněných kabelů se doporučuje dodržet v celém 
systému. Sníží se tak možné ovlivnění systému elektromagnetickým rušením nebo 
elektrostatickou elektřinou. Je to zvláště důležité při použití radiového přenosu v blízkosti 
systému. 

Každá linka musí mít samostatný stíněný kabel. Nikdy nezapojujte více linek do jednoho 
kabelu. Nepoužívejte zbylé vodiče z jiných kabelů pro posílení země nebo kladného pólu 
napájení. 

Stínění kabelů musí tvořit samostatné propojení pro každou linku.  Při spojování dvou 
kabelů je snaha o co nejkratší nestíněné spoje, zvláště při zvýšené úrovni rušení a použití 
radiových přenosů. Stínění jsou spojena na zemnící liště v ústředně. Stínění nesouvisejících 
kabelů mimo ústřednu nepropojujeme. Tyto zásady ilustruje následující obrázek propojení 
stínění v instalační krabici. 

 

Nespojovat ! Nespojovat ! zemnící 
můstek 

modul 
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Propojení linkových modulů 
Centrální bod systému tvoří ústředna, od ústředny vychází jednotlivé linky D-BUS, které se 

mohou libovolně větvit. 
Moduly LM44, LM6, VZ43 se připojují paralelně k třívodičovým linkám. Průchozí modul 

typu OP1 se připojuje vřazením do třívodičové linky. 
 Při použití výše uvedených kabelů se doporučuje zapojit (orientačně): 
 

 malá konfigurace velká konfigurace 
+ napájení 1 2    (nebo 1 silný) 

L data 1 1 
⊥ elektrická zem 2 3-4 (nebo 1 silný) 

 
NIKDY NEPOSILUJTE DATOVÝ VODIČ! 

 
Délky linek a vlastnosti použitých propojovacích kabelů určují přenosovou rychlost na 

linkách. Ta se nastavuje při instalaci na ústředně programově při konfiguraci, ve VZ3 z 
klávesnice a v ostatních modulech připojených k linkám nastavením příslušných propojek. 

Rozsáhlé instalace 
V rozsáhlých sestavách se doporučuje oddělit rozvod napájení modulů a rozvod napájení 

čidel. 
U rozsáhlých objektů se doporučuje použít přídavných napájecích modulů N4. Není-li 

možné instalovat N4 v blízkosti modulů, resp. čidel, které napájí je vhodné vést napájecí 
napětí samostatným stíněným kabelem V  koncových místech linek, při větším lokálním 
poklesu napájecího napětí se doporučuje vřadit do systému vyrovnávač napětí VN1. 

Při realizaci rozvodu napájecího napětí k modulům a čidlům na úrovni 24V konzultujte 
provedení rozvodu s výrobcem. 

V rozsáhlých systémech se projevují dvě vlastnosti vedení D-BUS. Je to narůstající 
kapacita mezi vodičem pro přenos dat a vodiči ostatními a vzrůstající napěťový úbytek na 
vodiči elektrická zem (⊥). Z hlediska kapacity se při rozvětveném zapojení linky délky 
jednotlivých větví sčítají, z hlediska úbytků ne. 

Zvětšená kapacita linky se může kompenzovat: 
• vložením opakovače OP1 do linky D-BUS 
• prostorově oddělit napájecí vodiče (12 a ⊥) od datového vodiče   
• použitím vhodnějšího typu kabelu  

 
Úbytek na vodiči elektrická zem ( > 1,5 V) je možno zmenšit: 

• zvětšením průřezu vodiče pro elektrickou zem 
• použitím více paralelních vodičů pro elektrickou zem (max. 5) 
• vložením opakovače OP1 do linky D-BUS 
• použitím dalšího (příp. více) zdrojů N4. Zdroje umístit tak, aby se úbytky na vodiči 

elektrická zem alespoň částečně kompenzovaly. 
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Při použití doplňkových zdrojů se stínění propojuje na ochrannou zem PE elektrického 
rozvodu jen v ústředně, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
nebo se stínění ve vhodném místě nepropojí a každý zdroj má připojen na PE určitý úsek 
stínění. 

Elektrické země musí být v celém systému propojeny, + póly napájení od jednotlivých 
zdrojů nesmí být propojeny! 

 
PE 

MUx 

PE 

N4 

PE 

N4 

LM44 LM44

 PE 

MUx 

PE 

N4 

PE 

LM44 LM44

N4 
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Vlastnosti linkových modulů na umělém vedení 
Dosah linek je závislý na dvou vlastnostech reálných kabelů: 

• kapacitě mezi vodičem pro přenos dat a vodiči ostatními, 
• úbytku napětí na vodiči elektrická zem. 

 
Vlastnosti vedení pro přenos dat lze zjednodušeně znázornit pomocí následujícího článku: 

 

 odpor [Ω] 0 5 10 20 50 
vyšší rychlost kapacita [nF] 57 68 83 110 120 
nižší rychlost kapacita [nF] 120 136 168 200 247 

 
Tabulka uvádí maximální kapacitu vedení při daném odporu vedení pro vyšší i nižší 

přenosovou rychlost. 

Ověření přenosu na reálném vedení 
Přenos byl ověřován pomocí jednoho linkového modulu LM4x na níže uvedeném vedení: 

(tenká zem Cu, d=0,5mm, silná zem Cu, d=1,25mm) 
 
a) Dosah s tenkou zemí a vyšší rychlostí je 611m 
    při úbytku na zemním vodiči 1,2V - mezní kapacita  
    (prodloužení dosahu možné opakovačem nebo snížením rychlosti) 
 
b) Dosah s tenkou zemí a nižší rychlostí je 895m 
    při úbytku na zemním vodiči 2,0V - mezní úbytek 
    (prodloužení dosahu možné posílením zemního vodiče nebo napájením LM z jiného 

zdroje) 
 
c) Dosah s tlustou zemí a vyšší rychlostí je 525m 
     při úbytku na zemním vodiči 0,4V - mezní kapacita 
     (prodloužení dosahu možné opakovačem nebo menším zemním vodičem) 
 
d) Dosah s tlustou zemí a nižší rychlostí je 1081m 
     při úbytku na zemním vodiči 0,8V - mezní kapacita 
     (prodloužení dosahu možné opakovačem) 

 

R R

R R

C
linkový modul ústředna 

 

 

 

typ kabelu úsek  [m] celkem [m] typ kabelu úsek  [m] celkem [m] 
HX16/02 100 100 HXX12/06 100 811 
HX16/02 98 198 HXX12/06 84 895 
HX16/02 89 287 HXX12/06 86 981 

HXX12/06 100 387 HXX12/06 100 1081 
HXX12/06 138 525 HXX12/06 100 1181 
HXX12/06 86 611 HXX12/06 100 1281 
HXX12/06 100 711 HXX12/06 100 1381 
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e) Vložení opakovače na vedení s tlustou zemí a vyšší rychlostí do vzdálenosti 387m: 
                    - celková délka 895m, 
                    - úbytek na zemním vodiči před opakovačem je 0,4V a za opakovačem je 0,4V 
                    - mezní kapacita 
 
f) Vložení opakovače na vedení s tlustou zemí a nižší rychlostí do vzdálenosti 871m: 
                    - celková délka více než 1381m (mez nebyla dosažena vzhledem k celkové 

délce 
                      zkušebních kabelů) 
                    - úbytek na zemním vodiči před opakovačem je 0,75V a za opakovačem je 

0,4V 
 
Tam kde omezuje dosah mezní kapacita vedení, lze použít opakovač. Pro co nejlepší 

činnost opakovače je vhodné pro něj zajistit napájení u horní hranice napájecího rozmezí. 
Opakovač může být napájen ze dvou stran napájecí soustavy, tj. od ústředny i N4 Opakovač se 
umístí do 2/3 - 3/4 délky vedení na kterém ještě linkové moduly spolehlivě pracují (v lince pro 
ovládací panely nelze použít opakovač, dosah je však kompenzován nižší přenosovou 
rychlostí). Tam kde omezuje dosah úbytek na vodiči elektrická zem blížící se 2V, lze dosah 
zvýšit (nebo zvýšit proudové zatížení), doplněním sestavy o zdroj N4. 
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Průběhy napětí na datové lince  D-BUS 
Pro případnou kontrolu přenosu dat na lince jsou dále uvedeny průběhy   

• pro ideální stav linky, 
• pro linku s vyhovujícím úbytkem na  elektrické zemi, 
• pro linku s vyhovující kapacitou. 

Průběhy měříme v instalačním režimu na svorkách linky v ústředně. Postupně vybíráme 
jednotlivé linkové moduly na lince (funkce instalace LM – zobrazení stavu jednotlivých 
vstupů) a kontrolujeme průběhy. 

 
K synchronizaci osciloskopu je vhodné použít funkci HOLDOFF. 

 

 

 

 

 

 

 

T

data z ústředny

12V

0V
2V

T

data z ústředny

12V

0V
2V

T

data z ústředny

12V

0V
2V

T

data z linkového modulu

T

data z linkového modulu
(úbytek do 2V)

T

data z linkového modulu
(zúžení pulzu až po

nepoužitelnou mez T/2)  
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LINKA T-BUS 

Popis linky T-BUS 

( Klidový stav na sběrnici je  Uh = +12V, aktivní stav je Ul = 0V.) 
 
Data z výstupní linky LO ústředny jsou přivedeny  na vstupy modulů DI. Řídí přenos dat na 

lince T-BUS, adresují jednotlivé moduly a umožňují řízení  jednotlivých modulů. Počet 
adresovatelných, mikrokontrolerem řízených modulů na jedné lince je 32. Třístavové výstupy 
modulů DO jsou spojeny se vstupem LI ústředny. V době, kdy je uskutečňována komunikace 
s konkrétním modulem je jeho výstup DO v aktivním stavu, ostatní moduly mají tyto výstupy 
ve třetím stavu. Linku lze libovolně větvit. 

Komunikační protokol umožňuje připojit na linku T-BUS linkový modul (číst analogové 
údaje z jeho osmi vstupů, číst stav vstupů podle dvou sad rozhodovacích úrovní jako dvojitě 
vyvážených vstupů, řídit stav osmi výstupů atd.), ovládací panel (zapisovat data na displej, 
číst znaky z klávesnice, řídit akustický výstup a indikační prvky LED), prostřednictvím 
uvedených modulů připojit různé typy snímačů. Dále lze u všech modulů z ústředny 
přeadresovat modul, nastavovat a číst jeho hodiny RTC, automaticky detekovat přítomnost 
modulu na sběrnici, jeho typ, měnit přenosovou rychlost na sběrnici podle kvality přenosu v 
širokém rozsahu buď manuálně nebo automaticky, testovat kvalitu přenosu atd. 

Připojitelné moduly 
 
 

 
 

 

 +  napájení linky 12V 
   LO linka out, LI linka in 

⊥ 

ÚSTŘEDNA 

 
linkový modul 20 

+ DI ⊥⊥⊥⊥ 

elektrická zem 0V 

mechanická zem - stínění kabelu 
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⊥⊥⊥⊥ 

 + DI ⊥⊥⊥⊥   + DI ⊥⊥⊥⊥ 

linkový modul 0 linkový modul 31 
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DO

DO DO 

   DO data out, DI data in 
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Zásady instalace linky T-bus 

Pro rozvody linky se doporučuje  používat kabely s rezervními vodiči a kabely se 
zesíleným vodičem pro elektrickou zem a kladný pól napájení. Případné rezervní vodiče 
připojte na elektrickou zem a kladný pól napájení tak, aby počet a síla vodičů byly stejné. 
Nikdy nezesilujte vodiče pro přenos dat.  

Pro vedení linky se doporučuje použít stíněné kabely FI-H06, FI-H08, FI-HX04/02 nebo 
obdobné stíněné kabely. V případě, že by bylo nutné pro vedení, nebo jeho část použít odlišné 
typy kabelů (např. původní starší kabeláž, telefonní vedení apod.), doporučuje se tato možnost 
konzultovat s výrobcem. 

Propojovací vedení mezi ústřednou a linkovými moduly je možné uložit pod omítku nebo 
do elektroinstalačních trubek, příp. do lišt na stěnách. Přívodní vedení jsou do jednotlivých 
modulů přiváděny zadní stěnou, což předpokládá v případě použití lišt zhotovení drážky pro 
vedení pod modulem.  

Při montáži je třeba maximálně prostorově oddělit propojovací vedení od síťových vodičů, 
nesmí být vedeny ve společných trubkách nebo lištách. 

Propojení mechanických zemí a použití stíněných kabelů se doporučuje dodržet v celém 
systému. Sníží se tak možné ovlivnění systému elektromagnetickým rušením nebo 
elektrostatickou elektřinou. Je to zvláště důležité při použití radiového přenosu v blízkosti 
systému. 

Každá linka musí mít samostatný stíněný kabel. Nikdy nezapojujte více linek do jednoho 
kabelu. Nepoužívejte zbylé vodiče z jiných kabelů pro posílení země nebo kladného pólu 
napájení. 

Stínění kabelů musí tvořit samostatné propojení pro každou linku.  Při spojování dvou 
kabelů je snaha o co nejkratší nestíněné spoje, zvláště při zvýšené úrovni rušení a použití 
radiových přenosů. Stínění jsou spojena na zemnící liště v ústředně. Stínění nesouvisejících 
kabelů mimo ústřednu nepropojujeme. Tyto zásady ilustruje následující obrázek propojení 
stínění v instalační krabici. 

 

Nespojovat ! Nespojovat ! zemnící 
můstek 

 

modul 
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Při použití doplňkových zdrojů se stínění propojuje na ochrannou zem PE elektrického 
rozvodu jen v ústředně, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
nebo se stínění ve vhodném místě nepropojí a každý zdroj má připojen na PE určitý úsek 
stínění. 

Elektrické země musí být v celém systému propojeny, + póly napájení od jednotlivých 
zdrojů nesmí být propojeny! 

Propojení linkových modulů 
Centrální bod systému tvoří ústředna, od ústředny vychází jednotlivé linky T-BUS, které se 

mohou libovolně větvit. 
Při použití výše uvedených kabelů se doporučuje zapojit (orientačně): 
 

 malá konfigurace velká konfigurace 
+ napájení 1 2    (nebo 1 silný) 
LO-DI data 1 1 
LI-DO data 1 1 

⊥ elektrická zem 1 2    (nebo 1 silný) 
 

NIKDY NEPOSILUJTE DATOVÝ VODIČ! 
 
Při použití twistovaných kabelů se doporučuje použít pro každá data samostatný pár, druhý 

vodič z páru použít jako elektrickou zem a jeden pár použít jako + napájení. 
 

 
PE 

MUx 

PE 

MN1 

PE 

N4 

ML1 ML1 

 PE 

MUx 

PE 

MN1 

PE 

ML1 ML1 
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Délky linek a vlastnosti použitých propojovacích kabelů určují přenosovou rychlost na 
linkách. 

Připojení čidel 
Pro připojení čidel se doporučuje použít stíněné kabely FI-H04 nebo obdobné stíněné 

kabely. 

Další doporučení pro instalaci 
Při projekci dodržujte jmenovité zatížení zdrojů. 
Doporučuje se provádět montáž modulů bez vyjímání z kovových  krabiček.   
Zkontrolujte zda není zkrat mezi mechanickou zemí (stíněním kabelů) a jinými vodiči. 
Po připojení síťového napětí zkontrolujte přítomnost napájecího napětí pro jednotlivé linky 

a odstraňte případné zkraty v instalaci. 
Po montáži systému se doporučuje provádět kontrolu s odkrytovanými moduly a 

zajištěnými sabotážními kontakty. 
Před připojením linek na ústřednu se doporučuje otestovat a předprogramovat celou linku 

pomoci počítače PC s převodníkem 232TB a programem TESTTERM. Výsledky programu 
mohou sloužit jako podklad pro naprogramování ústředny programem SETTERM. 

V rozsáhlých sestavách se doporučuje oddělit rozvod napájení modulů a rozvod napájení 
čidel. 
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LINKA RS485 

Rozhraní používá pro přenos dva vodiče smotané kolem sebe - twisted pair (TP). Jde o 
diferenciální napěťový přenos, kdy vodič A má proti vodiči B napětí -5V nebo +5V. Délka 
vedení může být minimálně 1200m. RS485 se používá pro komunikaci mezi více zařízeními 
na jedné lince a to ve dvou variantách: 

• Single Twisted Pair RS485 - všechna zařízení jsou připojena na jeden TP - ústředna 
řídí přenos dat (tj.působí na lince jako Master) 

 
• Double Twisted Pair RS485 - všechna zařízení jsou připojena na dva TP - jeden pár 

přenáší data z ústředny (Master) k ostatním modulům (Slave) - ústředna řídí přenos 

dat, druhý pár přenáší data z modulů (Slave) do ústředny. 
 
Impedanční zakončení linky je obecně věc dosti problematická. Samozřejmě je správné na 

konce linky zapojit rezistor o shodné hodnotě s impedancí vedení a tím zabránit možným 
odrazům na vedení. Standardní zakončovací odpory mají hodnotu Rt = 120Ω. Při 
přenosových rychlostech 9,6 - 19,2 kBd a případném větvení zakončení ztrácí smysl a jen 
snižuje úroveň signálu a tím i odolnost proti poruchám. Proto je vhodné použít zakončovací 
odpory u delších vedení nebo je možno použít větší zakončovací odpory až do 1000Ω. 

 
 
 

 
Rt 

ústředna modul modul 

Rt

 

Rt 

ústředna modul modul 

Rt Rt

Rt
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POKYNY PRO INSTALACI 

Mechanické upevnění modulů 
Jednotlivé moduly systému se upevňují na stěny objektu nejčastěji pomocí vrutů a 

hmoždinek. Umístění otvorů, jejich doporučená velikost, velikost hmoždinek a vrutů je 
uvedeno u každého modulu. 

Ovládací panel je možno umístit i na stole za pomoci stojánku, který zajišťuje lepší 
čitelnost indikací a displeje i pohodlnější ovládání klávesnice. 

Propojení jednotlivých modulů systému 
Propojení jednotlivých modulů v systému se provádí kabelem doporučeným v popisu 

jednotlivých typů linek.  
Pro připojení ústředny k elektrorozvodné síti se doporučuje kabel CYKY 3x1,5. 
Propojovací vedení mezi ústřednou a ostatními moduly systému je nutno uložit pod omítku 

nebo do elektroinstalačních trubek, příp. do lišt na stěnách. Přívodní vedení jsou do 
jednotlivých modulů přiváděny zadní stěnou, což předpokládá v případě použití lišt 
zadrážkování vedení pod modulem. 

Při montáži je třeba maximálně prostorově oddělit propojovací vedení od síťových vodičů, 
nesmí být vedeny ve společných trubkách nebo lištách. Pro linky D-bus a T-bus platí 
zásada 1 linka – 1 kabel. U všech typů linek je vhodné počítat s rezervními vodiči v kabelu – 
zjednoduší se řešení případných potíží v rozsáhlých sestavách. 

Funkční propojení modulů systému 
Centrální bod systému tvoří ústředna, od ústředny vychází jednotlivé linky, které se mohou 

libovolně větvit, případně kabely pro připojení dalších spolupracujících zařízení. 
Moduly na linkách se připojují paralelně. 
Průchozí moduly typu DOP1 se připojují vřazením do linky D-bus. 
 Zdrojová část modulu N4 a TAB1 je začleněna do napájecího rozvodu 230V/50Hz. 
Rozsah rozvodů systému je dán rozsahem zabezpečovaného objektu. Délky linek a 

vlastnosti použitých propojovacích kabelů určují přenosovou rychlost na linkách. Ta se 
nastavuje při instalaci v ústředně programově, na lince D-bus je třeba nastavit rychlost 
manuálně v jednotlivých modulech, na linkách DN-bus a T-bus proběhne změna rychlosti 
v modulech na příkaz z ústředny. 

Připojení čidel 
Pro připojení čidel se doporučuje použít stíněné kabely FI-H04 nebo obdobné stíněné  

SYKFY kabely. 

Napájení systému 
Napájení systému a zálohování z baterie zajišťuje ústředna systému. Jako záložní zdroj se 

připojuje a umísťuje v ústředně bezúdržbový olověný akumulátor 12V, 7,2 Ah - 40 Ah. 
U rozsáhlých sestav zabezpečovacího systému se připojuje vnější baterie (až 64Ah), která je 
umístěna v samostatné skříni B1. Při použití baterií s různou kapacitou je třeba přizpůsobit 
nabíjecí proud. 

U rozsáhlých objektů je nutno použít přídavných napájecích zdrojů. Tyto zdroje jsou 
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zálohované bateriemi 12V/12 Ah až 64 Ah. 
Při montáži rozvodů a napájecí soustavy systému musí být respektován požadavek na 

povolený pokles napětí pro čidla na 10,0 V (podle specifikace výrobce) a pro ostatní moduly 
systému na 8V na napájecích vodičích kabelových rozvodů. 

Stínění propojovacích kabelů se připojí pod šroubové svorky zemnicí lišty v ústředně i pod 
šroubové svorky v ostatních modulech. 

Poznámky k instalaci 
• V rozsáhlých sestavách se doporučuje oddělit rozvod napájení modulů a rozvod 

napájení  
• Při problémech při uvádění do provozu linky D-bus je vhodné v první řadě 

zkontrolovat nastavení přenosové rychlosti ve všech linkových modulech a nastavení 
rychlosti v ústředně pro konkrétní linku. 

• Při problémech při uvádění do provozu všech typů linek je třeba zkontrolovat 
nastavení rozdílných adres všech modulů na lince. 

• Přívody od externí baterie musí být co nejkratší s potřebným průřezem. Pozor na 
nebezpečí zlovolné manipulace s těmito vodiči. 

• Není dovoleno připojovat a odpojovat  pod napětím zásuvné moduly v ústřednách, 
v table TAB1 a v modulech ML1 a OP1. 

• Dodržujte jmenovité zatížení zdrojů. 
• Pro rozvody linek se doporučuje používat kabely s rezervními vodiči a kabely se 

zesíleným vodičem pro elektrickou zem, případně i pro kladný pól napájení. 
• Propojení mechanických zemí a použití stíněných kabelů se doporučuje dodržet v 

celém systému. Sníží se tak možné ovlivnění systému elektromagnetickým rušením 
nebo elektrostatickou elektřinou. Je to zvláště důležité při použití radiového přenosu 
na PCO apod. 

Před uvedením do provozu 
Zkontrolujte zda není zkrat stíněním kabelů s jinými vodiči, zvláště s + pólem 

napájecího zdroje. Pak hrozí například při připojení počítače (propojí ochrannou zem a 
elektrickou zem) poškození zásuvného modulu P232, nebo desky elektroniky ústředny. 

Pozor při použití doplňkových elektrických ochran jiných výrobců – musí mít oddělenou 
ochrannou a elektrickou zem. 

Po připojení síťového napětí zkontrolujte přítomnost napájecího napětí pro jednotlivé linky 
a odstraňte případné zkraty v instalaci. 

Po montáži systému se doporučuje provádět kontrolu s odkrytovanými moduly a 
zajištěnými sabotážními kontakty. 

Případné doplnění nebo výměna modulů připojených k lince je možné provádět i pod 
napětím, ústřednu je třeba převést do instalačního režimu a po dobu manipulace na lince 
zastavit komunikaci. 

V instalaci postupujte podle PROGRAMOVACÍHO MANUÁLU. 
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SPÍNÁNÍ ZÁTĚŽE BEZPOTENCIÁLOVÝMI 
VÝSTUPY 

Bezpotenciálové výstupy v systému DOMINUS MILLENNIUM na kartách a modulech 
umožňují spínat zátěž do proudové hodnoty uvedené v popisu u každého modulu. Spínáme-li 
však zátěž induktivního charakteru (např. další relé, elektrický zámek,stykač,...) nebo 
kapacitního charakteru (např. některé sirény,.ss napájená elektronická zařízení...) mohou 
nastat komplikace - rušení činnosti modulů a ústředny, slepování výstupních kontaktů. Proudy 
tekoucí přes kontakty jsou někdy podstatně větší než je odběr zátěže v ustáleném stavu. 
Povolený maximální proud kontakty uvedený v popisu modulů však nesmí být překročen ani 
při sepnutí nebo rozepnutí. 

Spínání induktivní zátěže 

Jedním z nejnebezpečnějších druhů rušení, vážně ohrožujícího spolehlivou činnost 
elektronických zařízení a systémů, je impulsní a kvaziimpulsní rušení vznikající v důsledku 
přechodových dějů při vypínání zatíženého elektrického obvodu. Toto rušení se šíří po 
napájecích a signálových vedeních do okolí. Projevuje se jako dočasné selhání různých funkcí 
elektronických aplikací, v horším případě i destrukcí jejich obvodů. Často jsou příčinou 
„nevysvětlitelných“ poruch. Přechodové jevy doprovázející vypínání zátěže induktivního 
charakteru mohou mít za následek jak poškození spínacího kontaktu, tak i vf rušení 
impulsního charakteru, které se prostřednictvím galvanických, indukčních a kapacitních vazeb 
šíří systémem. Proto omezování přepětí vznikající při činnosti relé, elektrických zámků a 
stykačů slouží k dosažení dvou cílů 

• snížení úrovně rušivých napětí, proudů a tím polí 

• zvýšení životnosti kontaktů 

Z hlediska omezení rušení lze lepších výsledků dosáhnout tehdy, když je útlumový člen 
umístěn co nejblíže zdroji rušení ,tj. u indukční zátěže. Připojení útlumového členu k zátěži 
poskytne dostatečnou ochranu i kontaktům. Čím rychlejší je rozpínací děj, tím vyšší je úroveň 
rušení. Proto je někdy výhodné zpomalit rozpínání kontaktu ochranným RC členem. 

Ochrana při spínání obvodu se stejnosměrným napájením: 

Nejjednodušší ochranou je připojení ochranné diody paralelně k zátěži. Závěrné napětí 
diody musí být větší než napájecí napětí obvodu, maximální propustný proud diody musí být 
větší než proud který teče při sepnutí zátěží (cívkou). 

 

+      - 
dioda 

zátěž 

+      - 

změna spínacího kontaktu na rozpínací 

zátěž invertující 
relé 

spínání elektrického zámku 
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Další možností je připojení RC členu paralelně ke spínacímu kontaktu, kde R = RL a 
C = L/RL

2 . 

 

 

 

 

 

Ochrana při spínání obvodu se střídavým napájením: 

Připojení dvou zenerových diod nebo transilu. Zemerovo napětí diod nebo mezní napětí 
transilu musí být větší než střídavé napětí v obvodu a proudovou zatížitelnost větší než 
maximální proud zátěže. 

 

 

 

 

 

Připojení varistoru paralelně k zátěži. Varistor musí vyhovovat podmínce 2 < Umax/Uj < 4 
(Umax je napětí varistoru, Uj je napájecí napětí obvodu). Výkon varistoru Pv = 0´,002..0,09Pz 
(výkon zátěže) 

 

 

 

 

 

Spínání kapacitní zátěže 
Při sepnutí zátěže kapacitního charakteru může téci podstatně větší proud při další činnosti 

zařízení. Jde například o spínání zařízení s elektronikou v jehož napájecí části jsou 
elektrolytické kondenzátory s větší kapacitou. Po jejich nabití se napájecí proud sníží na 
zlomek počáteční hodnoty. Velký počáteční proud může vést ke slepení kontaktů spínacího 
relé a na přívodech od zdroje vznikne nežádoucí úbytek, který může rušit činnost ostatních 
zařízení na tento zdroj připojených. Proto je třeba buď omezit proud vhodným sériovým 
odporem, nebo vložit mezi výstup modulu a připojované zařízení relé s větším spínaným 
výkonem.  

Napájení 

Ústřednový zdroj ústředen Dominus Millennium je určen prioritně pro napájení linkových 
modulů. Je možné z něho napájet i čidla , buď ze samostatné sekce, nebo pokud nedojde 
k přetížení zdroje i společně ze sekce s linkovými moduly (u linky D-bus je třeba dodržovat 
podmínky pro provoz linky z hlediska úbytků na vodiči pro elektrickou zem). Při spínání výše 
popisovaných zátěží v systému Dominus Millennium se doporučuje napájet tato zařízení ze 

 +      - 
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samostatného zdroje se samostatně vedeným rozvodem napětí ( + i elektrické země). Pokud je 
možné nepoužívat ani samostatnou sekci ústřednového zdroje. Pokud je systém menšího 
rozsahu je lépe napájet tato zařízení přímo ze svorek baterie samostatnými přívody ( + i 
elektrické země) 
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ÚSTŘEDNA MU1 

Blokové schéma ústředny MU1 

Základní vlastnosti MU1 
Ústředna je základním modulem systému, zajišťuje řízení celého systému. Funkční 

vlastnosti systému jsou dány převážně programovým vybavením ústředny. Ústředna se skládá 
ze síťového bloku, desky elektroniky se zdrojovou a ústřednovou částí a skříně. 

Síťový blok zajišťuje připojení ústředny k elektrorozvodné síti a oddělení ústředny od sítě. 
Transformátor vyhovuje normě ČSN EN 60742. Napájení ústředny je napětím      
230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Primární strana transformátoru je doplněna síťovým 
filtrem a jištěna tavnou pojistkou. 

Zdrojová část zajišťuje potřebná napájecí napětí pro ústřednu a další moduly systému, 
napáječ obsahuje 

- zdroje 5V a ±12V pro napájení ústřednové elektroniky a výstupu +12V pro napájení   
komunikátoru 
- 1 ovladatelný zdroj 14V (10 -14V) / 3,0A pro napájení ostatních částí systému. 

Zdrojová část je zálohována baterií, která je průběžně dobíjena z vestavěného nabíječe, 
který umožňuje: 

- zálohování baterií 12V/6,5Ah (10Ah), s vnější baterií až 64Ah ve skříni B1 
- automatický přechod na záložní zdroj a zpět 
- dobíjení baterie proudem 1A (6,5Ah - 10Ah) nebo 2A ( > 10Ah) 

Stav zdroje je monitorován ústřednou 
• výpadek sítě 
• pokles napětí baterie 
• přítomnost baterie a přepětí na baterii 
• zkraty výstupů 

• stav pomocných napětí
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2.1.2 - Ústředna MU1 

 
 

    Ústřednová část obsahuje obvody řídícího mikropočítače a obvody vstupů a výstupů. 
Programové vybavení je shodné s ústřednou MU4, MU3 a MU2. 

Obvodové řešení zajišťuje: 

• Paměť programu EPROM (512kB) - jedna patice pro paměť 

• Paměť dat RAM (128kB) zálohovaná lithiovým článkem, nebo NiCd akumulátorem 

• Hodiny reálného času RTC - (zálohované napájení) zajišťují mimo časových 
informací pro systém i sledování výpadku napájení ústředny a spolehlivé zaparkování 
systému při úplném vypnutí 

• NiCd akumulátor s řízeným dobíjením, resp. lithiový článek zajišťuje při vypnutém 
zdroji ústředny chod hodin RTC a udržení obsahu paměti RAM minimálně po dobu 1 
měsíce. 

• Komunikační rozhraní COM0 s převodníkem RS232 je určeno ke komunikaci s 
počítačem PC k zajištění instalačních procedur, k připojení lokálního PCO, včetně 
řízení systému z PC. ( Toto sériové rozhraní nemá řídící a stavové signály!) 

• Komunikační rozhraní COM1 s převodníkem RS232 pro datové, řídící i stavové 
signály 

• Rozhraní sběrnice Dominor���� - DN-bus umožňuje připojení 32 modulů (panely MP, 
linkové moduly MM, řadiče snímačů MR a dalších vyvíjených modulů). 

• 8 dvojitě vyvážených vstupů - umožňují připojení osmi čidel a tamperů. Vstupní 
obvod se uzavírá proti elektrické zemi zdroje. 

• 8 bezpotenciálových výstupů - umožňují připojení periferií, které lze ovládat 
dvoustavovými výstupy. Jeden výstup lze přepnout do režimu systémového relé. 

 



 

Ústředna MU1 – 2.1.3 

 

Čelný pohled do ústředny MU1 
 

LPT1 COM1

COM0EPROM 
RAM 

FU1

FU2

FU3 
FU4

Sv1 Sv2
Sv3 Sv4 Sv5 

Sv6

RES

BAT
PR1

PR2

PR3 

PR4

Sv230

HL1

LED R 

LED Z 

ochranný 
kontakt 

zemnící 
můstek 

prostor pro 
baterii 

síťový blok 

 
Pojistky  FU1 - F2A/250V 1500A (primární pojistka síťového bloku) 

     FU2 - F6,3A/250V,1500A (pojistka baterie) 
     FU3, 4 - F6,3A/250V,1500A (bočníky) 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 



 

2.1.4 - Ústředna MU1 

 
 

HL1  - dioda pro indikaci napájení ze sítě 
 
LED R - indikace chybového stavu 
 
LED Z - provozní indikace 

 
Spojka Pr1 - připojení baterie pro CMOS  RAM 

 
Spojka Pr2 - volba režimu relé - relé 0/systémové relé 

 
Spojka Pr3  - nastavení nabíjecího proudu 

 
Spojka Pr4 - zakončovací odpor linky DN-bus 

 
Svorkovnice Sv1 - připojení dvojitě vyvážených čidel a elektrická zem 
 

 
Svorkovnice Sv2 - připojení bezpotenciálových výstupů 1 - 7 
 

- při skladování rozpojit - v provozu nutno spojit
 

- systémové relé  - relé 0
 

 - 1A - interní baterie - 2A - baterie s větší 
kapacitou 

 

 

- vedení DN-bus nezakončeno  - vedení DN-bus
zakončeno odporem 120Ω

 

   I0    I1    I2    I3    I4    I5    I6    I7 I0 - I7  - vstup pro čidla 
⊥  - elektrická zem 

 ⊥   ⊥   ⊥     ⊥

2k4 3k9

Ix 

v klidu spojeno
čidlo tamper 

 

 

   7     6     5    4     C     3     3     2     2     1     1        1 - 1 - kontakt relé 1 
       2 - 2 - kontakt relé 2 
       3 - 3 - kontakt relé 3 
7, 6, 5, 4  - výstupy kontaktu relé 
            C - společný výstup kontaktů relé 7, 6, 5, 4 



 

Ústředna MU1 – 2.1.5 

 

Svorkovnice Sv3 - připojení bezpotenciálového výstupu 0/systémového relé 

 
Svorkovnice Sv4 - připojení sběrnice DN-bus 

Příklad zapojení linky DN-bus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svorkovnice Sv5 - připojení ochranného kontaktu skříně, napájení a elektrická zem 

 

 

 NO NC   C    NO NC   C Dva přepínací kontakty 1, 2: 
 NO - v klidu rozpojený 
 NC - v klidu sepnutý 
 C    - společný vývod 2  1 

 

  

datové vodiče 
sběrnice DN-bus 

Připojení elektrické 
zemně sběrnice 

   A     ⊥    B 

 

 

DN-bus

stínění připojit 
na zemnící 
můstek 

DN-bus zdroj

   A     ⊥    B                                                   12   12 

 

   T     ⊥    12   12    ⊥     ⊥    ⊥     ⊥    B     ~     ~T  - vstupní data 
⊥  - elektrická zem 

Při zavřené skříni musí 
být kontakt sepnut 

12  - zdroj napájení pro 
externí moduly (zdroj 0) 

Sekundární napětí 
ze síťového bloku 

kladný pól baterie 
 - rudý vodič 

záporný pól baterie 
 - modrý vodič 



 

2.1.6 - Ústředna MU1 

 
 

Svorkovnice Sv6 - výstup napájení +13,7V/0,5A pro napájení komunikátoru, nebo jiných 
modulů, které nejsou mimo skříň ústředny 

    
    
    
 
 

Svorkovnice Sv230 
    - připojení sítě 230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 % 

 
 
 
 
 
 

LPT1  - standardní paralelní rozhraní CENTRONICS pro tiskárnu 
COM0  - komunikační rozhraní s úrovněmi RS232 (bez řídících a stavových signálů). 

Umožňuje instalaci programem SetTermW a připojení komunikátoru KMS1 
nebo Fautor/Sedat 

COM1  - komunikační rozhraní s úrovněmi RS232 (s řídícími a stavovými signály). 
Umožňuje instalaci programem SetTermW a připojení komunikátoru KMS1 
nebo Fautor/Sedat 

BAT  - NiCd akumulátorek nebo lithiová baterie  
EPROM - patice pro instalaci paměti programového vybavení 
RES  - tlačítko RESET ústředny 
RAM  - patice pro instalaci paměti dat 

Instalace MU1 
Umístění a vybavení ústředny stanoví projekt. Je nutno vycházet z platných norem pro 

montáž EZS a souvisejících norem pro rozvody vedení (ČSN 34 2710, ČSN 73 0875). 
Ústředna se montuje do čistých, suchých, teplotně temperovaných a osvětlených prostor. 

Pro připojení sítě se použije pevný síťový přívod se samostatným ochranným vodičem Cu 
3x1,5mm2 samostatně jištěný. Pro vedení RS485 se používá stíněný twistovaný pár (120Ω) 
určený pro tato vedení. Pro ostatní vedení se doporučuje použít stíněné kabely FI-H06, FI-
HX04/02 nebo obdobné stíněné telefonní kabely. Potřebný průřez vedení, zejména u 
spotřebičů s větším odběrem (sirény a  pod.) s přihlédnutím k délce vedení, se vypočte podle 
Ohmova zákona. V případě, že by bylo nutné pro vedení, nebo jeho část použít odlišné typy 
kabelů, doporučuje se tato možnost konzultovat s výrobcem ústředny. 

Pro umístění ústředny je nutno počítat s určitým minimálním volným prostorem, který 
zaručí snadnou montáž a opravu. Kabely přivedené pod omítkou musí vystupovat v oblasti 
horní polovině skříně a kabelovým vstupem se přivádějí do skříně.

   ⊥ 

  + 

 PE 

N 

L 

ochranný vodič

střední vodič 

fázový vodič 



 

Ústředna MU1 – 2.1.7 

 

Montáž skříně MU1 
Ústředna může být umístěna do libovolného prostoru objektu, pokud tento prostor 

odpovídá požadavku na pracovní prostředí ústředny. 
Ústředna se umístí ve svislé poloze na zeď v libovolné výšce (s ohledem na montáž se 

doporučuje spodní hrana skříně ve výšce 150 cm).  
 

 

 

 

 

 

Ústředna je napájena pevným přívodem ze sítě 
230V/50 Hz. Doporučuje se jako přívod použít kabel 
CYKY 3x1,5. 

Síťový přívod je jištěn tavnou pojistkou FU1 umístěnou v pojistkovém držáku bloku 
zdroje. 

Montáž akumulátorové baterie se provádí až těsně před uvedením ústředny do provozu. 
Používá se 12V baterie s kapacitou danou rozsahem systému a požadovanou dobou na provoz 
z baterie. Nabíjecí obvody zdroje umožňují připojit baterie s kapacitou 6,5Ah až 65Ah. 
Rozměrově větší baterie se umístí do samostatné skříně B1, která se umístí těsně pod skříň 
ústředny. Teplotní čidlo připevníme přilepením pomocí lepící pásky na stěnu baterie. 

 
Stínění kabelů 

STÍNĚNÍ KABELŮ, ZEJMÉNA LINEK T-BUS A D-BUS JE NUTNO  
SPOJIT SE ZEMNÍCÍM MŮSTKEM! 

Technické parametry MU1 
pracovní teplota .................................................................... 0° až +40°C  
zvýšená odolnost (dodávka po dohodě s výrobcem) ......... -10° až +50°C 
odběr z baterie při výpadku sítě ............................................ 110mA/12V 

Způsob objednávky MU1 

  MU1 – typ bez verzí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 

A/2 

B

typ U44 
A[mm] 206 
B[mm] 230 

φ vrtáku [mm] 7 
φ hmoždinky [mm] 8 

vruty[mm] 5x45 



 

2.1.8 - Ústředna MU1 

 
 

 

 

 

 

 



 

ÚSTŘEDNA MU2 – 2.2.1 

 

ÚSTŘEDNA MU2 

Blokové schéma ústředny MU2 
 

 
Pozn.: Dva ze čtyř slotů lze osadit zásuvnou kartou pro statické vstupy a výstupy, nebo komunikační 

zásuvnou kartou. Další dva sloty pouze statickými kartami. Statické zásuvné karty jsou RH3, 
RN4, RN8, RN4P, IN8.1, IN4.2, IN8.2, komunikační zásuvné karty jsou  P232, P485, DN2, 
DB2, TB2. 

 

SÍŤOVÝ ZDROJ 

NABÍJEČ 

STABILIZÁTOR 

ŘÍDÍCÍ OBVODY 

VÝSTUPNÍ 
SPÍNAČE AKUMULÁTOR 

VÝSTUPNÍ 
NAPĚTÍ ZDROJE

SÍŤ 230V 

COM 
0 

NiCd 

HODINY 
RTC 

PAMĚŤ 
DAT 

SLOT 
1 

EXPANZNÍ 
SLOT 

PROCESOR 
HC16 

PAMĚŤ 
PROGRAMU 

LPT 
1 

komunikační obvod 1 
2.              kanál            1. 

SLOT 
2 

SLOT 
3 

SLOT 
4 

TISKÁRNA 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní statické rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

PC 

expanzní rozhraní



 

2.2.2 - ÚSTŘEDNA MU2 

 
 

Základní vlastnosti MU2 
Ústředna je základním modulem systému, zajišťuje řízení celého systému. Funkční 

vlastnosti systému jsou dány převážně programovým vybavením ústředny. Ústředna se skládá 
ze síťového bloku, desky elektroniky se zdrojovou a ústřednovou částí a skříně. 

Síťový blok zajišťuje připojení ústředny k elektrorozvodné síti a oddělení ústředny od sítě. 
Transformátor vyhovuje normě ČSN EN 60742. Napájení ústředny je napětím      
230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Primární strana transformátoru je doplněna síťovým 
filtrem a jištěna tavnou pojistkou. 

Zdrojová část zajišťuje potřebná napájecí napětí pro ústřednu a další moduly systému, 
napáječ obsahuje 

- zdroje 5V a ±12V pro napájení ústřednové elektroniky 
- 2 ovladatelné zdroje 14V (10 -14V) / 1,5A pro napájení ostatních částí systému. 
  (tyto zdroje je možno spojit paralelně pro dosažení větší proudové    
 zatížitelnosti) 

Zdrojová část je zálohována baterií, která je průběžně dobíjena z vestavěného nabíječe, 
který umožňuje: 

- zálohování baterií 12V/6,5Ah (10Ah), s vnější baterií až 64Ah ve skříni B1 
- automatický přechod na záložní zdroj a zpět 
- dobíjení baterie proudem 1A (6,5Ah - 10Ah) nebo 2A ( > 10Ah) 
 
Stav zdroje je monitorován ústřednou 

• výpadek sítě 
• pokles napětí baterie 
• přítomnost baterie a přepětí na baterii 
• zkraty výstupů 
• stav pomocných napětí 

 
Ústřednová část obsahuje obvody řídícího mikropočítače a obvody vstupů a výstupů. 

Programové vybavení je shodné s ústřednou MU4. 
Obvodové řešení zajišťuje: 

• Paměť programu EPROM (512kB) - jedna patice pro paměť 

• Paměť dat RAM (128-256kB) zálohovaná lithiovým článkem, nebo NiCd akumulátorem 

• Hodiny reálného času RTC - (zálohované napájení) zajišťují mimo časových informací 
pro systém i sledování výpadku napájení ústředny a spolehlivé zaparkování systému při 
úplném vypnutí 

• NiCd akumulátor s řízeným dobíjením, resp. lithiový článek zajišťuje při vypnutém 
zdroji ústředny chod hodin RTC a udržení obsahu paměti RAM minimálně po dobu 1 
měsíce. 

• Komunikační rozhraní COM0 s převodníkem RS232 je určeno ke komunikaci s 
počítačem PC k zajištění instalačních procedur, k připojení lokálního PCO, včetně řízení 
systému z PC. ( Toto sériové rozhraní nemá řídící a stavové signály!) 

• Paralelní rozhraní LPT1 umožňuje připojení paralelní tiskárny s rozhraním Centronics. 

• Expanzní rozhraní je rozhraní se skupinou řídících a stavových signálů pro další možné 
rozšiřování ústředny o speciální moduly (vyjma moduly tabla). 



 

ÚSTŘEDNA MU2 – 2.2.3 

 

• 1 komunikační obvod. Obsahuje dva komunikační kanály, které realizují komunikační 
rozhraní ve dvou slotech pro zásuvné karty.  

• 2 univerzální sloty pro instalaci zásuvných karet. Každý slot umožňuje připojit buď 

� - statické výstupy, jako relé, optrony, tranzistory s otevřeným kolektorem 

- statické vstupy pro ústřednová čidla jednoduše nebo dvojitě vyvážená 

� - různé typy převodníků pro přenosy dat. V případě sběrnic DN-BUS, D-BUS 
a T-BUS lze k jedné zásuvné kartě připojit dvě nezávislé sběrnice. 

• 2 statické sloty pro instalaci zásuvných karet. Každý slot umožňuje připojit  

- statické výstupy, jako relé, optrony, tranzistory s otevřeným kolektorem  - 
statické vstupy pro ústřednová čidla jednoduše nebo dvojitě vyvážená 

V ústředně je zajištěna automatická identifikace obsazení slotu a identifikace typu zásuvné 
karty. Typy a umístění zásuvných karet v ústředně lze libovolně kombinovat a ústředna při 
instalaci automaticky rozpozná svoji konfiguraci. 

Statické zásuvné karty MU2 

RH3 - karta relé s hlídaným výstupem - tři relé pro připojení důležitých periferií (siréna) 

- tři konfigurace -  1. tři hlídané výstupy                 
     2. dva hlídané výstupy, jeden nehlídaný výstup      
     3. dva hlídané výstupy, dva jednoduše vyvážené vstupy  
       pro ústřednová čidla 

RN4 - karta nehlídaných výstupů - čtyři bezpotenciálové výstupy - v klidu rozepnuto 

RN4P - karta nehlídaných výstupů - čtyři bezpotenciálové výkonové výstupy 
s přepínacími kontakty 

RN8 - karta nehlídaných výstupů - osm bezpotenciálových výstupů - v klidu rozepnuto 

IN8.1 - karta osmi jednoduše vyvážených vstupů pro ústřednová čidla 

IN4.2 - karta čtyř dvojitě vyvážených vstupů pro ústřednová čidla 

IN8.2 - karta osmi dvojitě vyvážených vstupů pro ústřednová čidla 

Komunikační zásuvné karty MU2 

P232 - rozhraní RS232 pro připojení 

• telefonního komunikátoru KMS1 

• objektového zařízení Fautor/Sedat 

• PC nebo dalších spolupracujících zařízení 

P485 - rozhraní pro připojení jedné linky RS485 (2twistované páry/1twistovaný pár) pro 
připojení spolupracujících zařízení 

DN2 - rozhraní pro připojení dvou linek - DN-BUS - rozhraní umožňuje připojení dvou 
linek Dominor� s maximálně 32 linkovými moduly 



 

2.2.4 - ÚSTŘEDNA MU2 

 
 

DB2 - rozhraní pro připojení dvou linek - D-BUS - rozhraní umožňuje připojení dvou 
linek systému Dominus s maximálně 32 linkovými moduly při modernizaci 
původní instalace Dominus nebo pro redukci nákladů na instalaci 

TB2 - rozhraní pro připojení dvou linek - T-BUS - rozhraní umožňuje připojení dvou 
linek s maximálně 32 linkovými moduly. Linka T-BUS je pro nové instalace 
nahrazena linkou DN-BUS. 

Moduly připojitelné na expanzní port 

ME1 – systémové relé a přijímač přesného času DCF77 

Čelný pohled do ústředny MU2 



 

ÚSTŘEDNA MU2 – 2.2.5 

 

 

 
Pojistky  FU1   - F2A/250V 1500A (primární pojistka síťového bloku) 

     FU2   - F6,3A/250V,1500A (pojistka baterie) 
     FU3, 7,.8 - F6,3A/250V,1500A (bočníky) 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

 

PE
N
Lzemnící můstek 

síťový blok 

ochranný
kontakt

prostor pro baterii 

Sv6 

FU2 

FU3 

FU1 

Sv230 

Pr1 

EXP 

Sv7 

HL1 
Pr3 

LPT1 

BAT 

LED-R

LED-Z 

FU7 

FU8 
COM0 

Sv2 

Sv1 

EPROM 

RAM1 SL1 

SL2 

SL3 

SL4 

termistor 

RES 

univerzální slot 

univerzální slot 

pouze statický slot! 

pouze statický slot! 

RAM2 



 

2.2.6 - ÚSTŘEDNA MU2 

 
 

HL1   - dioda pro indikaci napájení ze sítě 
 
LED-R - indikace chybového stavu 
 
LED-Z - provozní indikace 

 
Spojka Pr1 

    - připojení baterie pro CMOS  RAM 

 
Spojka Pr3 

     - nastavení nabíjecího proudu 

 
Svorkovnice Sv1, 2 

    - výstupy napájení +14V/0,75A 
   Sv1 - zdroj 0 

  Sv2 - zdroj 1 
    
    
 

Svorkovnice Sv6 
    - připojení ochranného kontaktu skříně a elektrická zem 

 
Svorkovnice Sv7 

    - připojení napájení 

 

- při skladování rozpojit - v provozu nutno spojit

 

 - 1A - interní baterie

 - 2 A - baterie s větší kapacitou

 
  +
  +

 TAM     TAM - vstupní data 
   ⊥ - elektrická zem 

Při zavřené skříni musí 
být kontakt sepnut 

   ⊥      ⊥      ⊥     ⊥    ⊥     ⊥    ⊥     ⊥    ⊥     ⊥    ⊥ 

Připojení záporného 
pólu baterie

 - modrý vodič

   B     ~    ~~

Sekundární napětí
ze síťového bloku

Připojení kladného 
pólu baterie 
 - rudý vodič 
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Svorkovnice Sv230 
    - připojení sítě 230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 % 

 
 
 
 
 
 

LPT1  - standardní paralelní rozhraní CENTRONICS pro tiskárnu 
COM0  - komunikační rozhraní s úrovněmi RS232 (bez řídících a stavových signálů) 

přednostně určené pro servisní účely (program SetTermW,zařízení 
Fautor/Sedat/KMS1) 

EXP  - expanzní slot pro připojení rozšiřujících modulů 
BAT  - NiCd akumulátorek nebo lithiová baterie  
EPROM - patice pro instalaci paměti programového vybavení 
RES  - tlačítko RESET ústředny 
SL1, SL2 - pozice (sloty) pro všechny typy zásuvných karet 
SL3, SL4 - pozice (sloty) pro zásuvné karty statických vstupů a výstupů - ostatní karty na 

těchto pozicích nebudou funkční 
RAM 1, 2 - patice pro instalaci paměti dat 

Instalace MU2 
Umístění a vybavení ústředny stanoví projekt. Je nutno vycházet z platných norem pro 

montáž EZS a souvisejících norem pro rozvody vedení (ČSN 34 2710, ČSN 73 0875). 
Ústředna se montuje do čistých, suchých, teplotně temperovaných a osvětlených prostor. 

Pro připojení sítě se použije pevný síťový přívod se samostatným ochranným vodičem Cu 
3x1,5mm2 samostatně jištěný. Pro vedení RS485 se používá stíněný twistovaný pár (120�) 
určený pro tato vedení. Pro ostatní vedení se doporučuje použít stíněné kabely FI-H06, FI-
HX04/02 nebo obdobné stíněné telefonní kabely. Potřebný průřez vedení, zejména u 
spotřebičů s větším odběrem (sirény a  pod.) s přihlédnutím k délce vedení, se vypočte podle 
Ohmova zákona. V případě, že by bylo nutné pro vedení, nebo jeho část použít odlišné typy 
kabelů, doporučuje se tato možnost konzultovat s výrobcem ústředny. 

Pro umístění ústředny je nutno počítat s určitým minimálním volným prostorem, který 
zaručí snadnou montáž a opravu. Kabely přivedené pod omítkou musí vystupovat v oblasti 
horní polovině skříně a kabelovým vstupem se přivádějí do skříně. 

Upevnění zásuvné karty do MU2 
Kartu zasouváme souběžně do konektoru a na pružné trny. Při vyjímání zásuvné karty 

stiskneme pružné západky na trnech, povysuneme kartu a pak kartu souběžně vysuneme z trnů 
i z konektoru 

INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  
- nebezpečí poškození modulu nebo ústředny, které vede ke ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

PE

N

L

ochranný vodič

střední vodič

fázový vodič



 

2.2.8 - ÚSTŘEDNA MU2 

 
 

Instalace skříně MU2 
Ústředna může být umístěna do libovolného prostoru objektu, pokud tento prostor 

odpovídá požadavku na pracovní prostředí ústředny. 
Ústředna se umístí ve svislé poloze na zeď v libovolné výšce (s ohledem na montáž se 

doporučuje spodní hrana skříně ve výšce 150 cm).  
 

 

 

 

 

 

Ústředna je napájena pevným přívodem ze sítě 
230V/50 Hz. Doporučuje se jako přívod použít kabel 
CYKY 3x1,5. 

Síťový přívod je jištěn tavnou pojistkou FU1 umístěnou v pojistkovém držáku bloku 
zdroje. 

Montáž akumulátorové baterie se provádí až těsně před uvedením ústředny do provozu. 
Používá se 12V baterie s kapacitou danou rozsahem systému a požadovanou dobou na provoz 
z baterie. Nabíjecí obvody zdroje umožňují připojit baterie s kapacitou 6,5Ah až 65Ah. 
Rozměrově větší baterie se umístí do samostatné skříně B1, která se umístí těsně pod skříň 
ústředny. Teplotní čidlo připevníme přilepením pomocí lepící pásky na stěnu baterie. 

Stínění kabelů 
STÍNĚNÍ KABELŮ, ZEJMÉNA LINEK T-BUS A D-BUS JE NUTNO  

SPOJIT SE ZEMNÍCÍM MŮSTKEM! 
PLATÍ ZÁSADA:  1 LINKA - 1 KABEL 

Technické parametry MU2 
pracovní teplota .................................................................... 0° až +40°C  
zvýšená odolnost (dodávka po dohodě s výrobcem) ......... -10° až +50°C 
odběr z baterie při výpadku sítě ............................................ 110mA/12,5V 
interní záložní baterie max. ................................................... 12V/12Ah 
rozměry v mm (š-v-h) ............................................................ 332 - 414 - 114 

Způsob objednávky MU2 

  MU2 - r 
 r - počet pamětí RAM (1, 2). Požadavek je daný potřebami programového 
   vybavení. V základní verzi se osazuje 1 obvod (MU2-1). 

RAM 128 - paměť 128 kB pro MU 

 

A

A/2

B

typ U44 
A[mm] 206 
B[mm] 230 

φ vrtáku [mm] 7 
φ hmoždinky [mm] 8 

vruty[mm] 5x45 
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ÚSTŘEDNA MU3 

Blokové schéma ústředny MU3 
 

 
Pozn.: Každý ze čtyř slotů lze osadit zásuvnou kartou pro statické vstupy a výstupy, nebo 

komunikační zásuvnou kartou. Statické zásuvné karty jsou RH3, RN4, RN8, RN4P, IN8.1, 
IN4.2, IN8.2, komunikační zásuvné karty jsou  P232, P485, DN2, DB2, TB2. 

 

SÍŤOVÝ ZDROJ 

NABÍJEČ 

STABILIZÁTOR 

ŘÍDÍCÍ OBVODY 

VÝSTUPNÍ 
SPÍNAČE 

AKUMULÁTOR 

VÝSTUPNÍ 
NAPĚTÍ ZDROJESÍŤ 230V 

COM 
0 

NiCd 

HODINY 
RTC 

PAMĚŤ 
DAT 

SLOT 
1 

EXPANZNÍ 
SLOT 

PROCESOR 
HC16 

PAMĚŤ 
PROGRAMU 

LPT 
1 

komunikační obvod 1 
2.              kanál            1. 

expanzní rozhraní 

komunikační obvod 2 
4.              kanál            3. 

SLOT 
2 

SLOT 
3 

SLOT 
4 

TISKÁRNA 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

PC 



 

2.3.2 - ÚSTŘEDNA MU3 

 
 

Základní vlastnosti MU3 
Ústředna je základním modulem systému, zajišťuje řízení celého systému. Funkční 

vlastnosti systému jsou dány převážně programovým vybavením ústředny. Ústředna se skládá 
ze síťového bloku, desky elektroniky se zdrojovou a ústřednovou částí a skříně. 

Síťový blok zajišťuje připojení ústředny k elektrorozvodné síti a oddělení ústředny od sítě. 
Transformátor vyhovuje normě ČSN EN 60742. Napájení ústředny je napětím      
230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Primární strana transformátoru je doplněna síťovým 
filtrem a jištěna tavnou pojistkou. 

Zdrojová část zajišťuje potřebná napájecí napětí pro ústřednu a další moduly systému, 
napáječ obsahuje 

- zdroje 5V a ±12V pro napájení ústřednové elektroniky 
- 5 ovladatelných zdrojů 14V (10 -14V) / 0,75A pro napájení ostatních částí systému. 

(tyto zdroje je možno spojovat paralelně pro dosažení větší proudové       
  zatížitelnosti) 

Zdrojová část je zálohována baterií, která je průběžně dobíjena z vestavěného nabíječe, 
který umožňuje: 

- zálohování baterií 12V/6,5Ah (10Ah), s vnější baterií až 64Ah ve skříni B1 
- automatický přechod na záložní zdroj a zpět 
- dobíjení baterie proudem 1A (6,5Ah - 10Ah) nebo 2A ( > 10Ah) 
 
Stav zdroje je monitorován ústřednou 

• výpadek sítě 
• pokles napětí baterie 
• přítomnost baterie a přepětí na baterii 
• zkraty výstupů 
• stav pomocných napětí 

 
Ústřednová část obsahuje obvody řídícího mikropočítače a obvody vstupů a výstupů. 

Programové vybavení je shodné s ústřednou MU4. 
Obvodové řešení zajišťuje: 

• Paměť programu EPROM (512kB) - jedna patice pro paměť 

• Paměť dat RAM (128kB - 256kB) zálohovaná lithiovým článkem, nebo NiCd 
akumulátorem - dvě patice osazené podle potřeby systému 

• Hodiny reálného času RTC - (zálohované napájení) zajišťují mimo časových informací 
pro systém i sledování výpadku napájení ústředny a spolehlivé zaparkování systému při 
úplném vypnutí 

• NiCd akumulátor s řízeným dobíjením, resp. lithiový článek zajišťuje při vypnutém 
zdroji ústředny chod hodin RTC a udržení obsahu paměti RAM minimálně po dobu 1 
měsíce. 

• Komunikační rozhraní COM0 s převodníkem RS232 je určeno ke komunikaci s 
počítačem PC k zajištění instalačních procedur, k připojení lokálního PCO, včetně řízení 
systému z PC. ( Toto sériové rozhraní nemá řídící a stavové signály!) 

• Paralelní rozhraní LPT1 umožňuje připojení paralelní tiskárny s rozhraním 
CENTRONICS. 
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• Expanzní rozhraní je obousměrné osmibitové paralelní rozhraní se skupinou řídících a 
stavových signálů pro další možné rozšiřování ústředny o speciální moduly (moduly 
TBB2, které umožňují připojit dvě tabla (2 x 128 výstupů) TAB1). 

• 2 komunikační obvody. Každý obsahuje dva komunikační kanály, které realizují 
komunikační rozhraní ve dvou slotech pro zásuvné karty.  

• 4 sloty pro instalaci zásuvných karet. Každý slot umožňuje připojit buď 

� - statické výstupy (relé)                       
 - statické vstupy pro ústřednová čidla jednoduše nebo dvojitě vyvážená 

� - různé typy převodníků pro přenosy dat. V případě sběrnic DN-BUS, D-BUS 
   a T-BUS lze k jedné zásuvné kartě připojit dvě nezávislé sběrnice. 

V ústředně je zajištěna automatická identifikace obsazení slotu a identifikace typu zásuvné 
karty. Typy a umístění zásuvných karet v ústředně lze libovolně kombinovat a ústředna při 
instalaci automaticky rozpozná svoji konfiguraci. 

Statické zásuvné karty MU3 

RH3 - karta relé s hlídaným výstupem - tři relé pro připojení důležitých periferií 

- tři konfigurace -  1. tři hlídané výstupy                 
     2. dva hlídané výstupy, jeden nehlídaný výstup      
     3. dva hlídané výstupy, dva jednoduše vyvážené vstupy  
       pro ústřednová čidla 

RN4 - karta nehlídaných výstupů - čtyři bezpotenciálové výstupy - v klidu rozepnuto 

RN4P - karta nehlídaných výstupů - čtyři bezpotenciálové výkonové výstupy 
s přepínacími kontakty 

RN8 - karta nehlídaných výstupů - osm bezpotenciálových výstupů - v klidu rozepnuto 

IN8.1 - karta osmi jednoduše vyvážených vstupů pro ústřednová čidla 

IN4.2 - karta čtyř dvojitě vyvážených vstupů pro ústřednová čidla 

IN8.2 - karta osmi dvojitě vyvážených vstupů pro ústřednová čidla 

Komunikační zásuvné karty MU3 

P232 - rozhraní RS232 pro připojení 
• telefonního komunikátoru KMS1 
• objektového zařízení Fautor/Sedat 
• PC nebo dalších spolupracujících zařízení 

P485 - rozhraní pro připojení jedné linky RS485 (2twistované páry/1twistovaný pár) pro 
připojení spolupracujících zařízení 

DN2 - rozhraní pro připojení dvou linek - DN-BUS - rozhraní umožňuje připojení dvou 
linek Dominor� s maximálně 32 linkovými moduly 

DB2 - rozhraní pro připojení dvou linek - D-BUS - rozhraní umožňuje připojení dvou 
linek systému Dominus s maximálně 32 linkovými moduly při modernizaci 
původní instalace Dominus nebo pro redukci nákladů na instalaci 
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TB2 - rozhraní pro připojení dvou linek - T-BUS - rozhraní umožňuje připojení dvou 
linek s maximálně 32 linkovými moduly. Linka T-BUS je pro nové instalace 
nahrazena linkou DN-BUS. 

Moduly připojitelné na expanzní port 

TBB2 - převodník pro připojení tabla Dominus TAB1 

ME1 - systémové relé a přijímač přesného času DCF77 

Čelný pohled do ústředny MU3 
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Pojistky  FU1      - F2A/250V 1500A (primární pojistka síťového bloku) 
      FU2      - F6,3A/250V,1500A (pojistka baterie) 
      FU3, 4, 5, 6 7,.8 - F6,3A/250V,1500A (bočníky) 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

 
 

PE
N
Lzemnící můstek 

síťový blok 

ochranný
kontakt

prostor pro baterii 

Sv5 

Sv6 

FU2 

FU3 

FU4 

FU5 

FU6 

FU1 

Sv230 

Pr1 

EXP 

HL1
Pr3 

LPT1 

BAT 

LED-R

LED-Z

FU7 

FU8 
COM0 

Sv4 

Sv3 

Sv2 

Sv1 

Pr2 RES 

EPROM 

RAM1 

RAM2 

EPR 

SL1 

SL2 

SL3 

SL4 

HL4 

termistor 

Sv7 
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HL1 - dioda pro indikaci napájení ze sítě 
 
LED-R - indikace chybového stavu 
 
LED-Z - provozní indikace 
 
HL4 
    - dioda pro indikaci programovacího režimu (pouze MU3-r-f) 
 
Spojka Pr1 
    - připojení baterie pro CMOS  RAM 

 
Spojka Pr2 
    - programování (pouze MU3-r-f) – NEPOUŽÍVÁ SE 

 
Spojka Pr3 
     - nastavení nabíjecího proudu 

 
Svorkovnice Sv1, 2, 3, 4, 5 
    - výstupy napájení +14V/0,75A 
   Sv1 - zdroj 0   Sv2 - zdroj 1 
   Sv3 - zdroj 2   Sv4 - zdroj 3 
   Sv5 - zdroj 4 
 
Svorkovnice Sv6 
    - připojení ochranného kontaktu skříně a elektrická zem 

Svorkovnice Sv7 
- připojení napájení 

- při skladování rozpojit - v provozu nutno spojit

 

- pro provoz rozpojit - pro programování FLASH spojit

 - 1A - interní baterie

 - 2 A - baterie s větší kapacitou

 
  +
  +

 TAM     TAM - vstupní data 
   ⊥ - elektrická zem 

Při zavřené skříni musí 
být kontakt sepnut 

   ⊥      ⊥      ⊥     ⊥    ⊥     ⊥    ⊥     ⊥    ⊥     ⊥    ⊥ 

Připojení záporného 
pólu baterie

 - modrý vodič

   B     ~     ~ 

Sekundární napětí   
ze síťového bloku  

Připojení kladného  
pólu baterie   
  - rudý vodič   
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Svorkovnice Sv230 
    - připojení sítě 230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 % 
 
 
 
 
 
 
 
LPT1  - standardní paralelní rozhraní CENTRONICS pro tiskárnu 
COM0  - komunikační rozhraní s úrovněmi RS232 (bez řídících a stavových signálů) 

přednostně určené pro servisní účely (program SetTermW,zařízení 
Fautor/Sedat/KMS1) 

EXP  - expanzní slot pro připojení rozšiřujících modulů 
BAT  - NiCd akumulátorek nebo lithiová baterie  
EPROM - patice pro instalaci paměti programového vybavení 
RES  - tlačítko RESET ústředny 
SL1 - SL4 - pozice (sloty) pro zásuvné karty 
RAM 1, 2 - patice pro instalaci paměti dat 
EPR  - patice pro instalaci servisní paměti EPROM 

Instalace MU3 
Umístění a vybavení ústředny stanoví projekt. Je nutno vycházet z platných norem pro 

montáž EZS a souvisejících norem pro rozvody vedení (ČSN 34 2710, ČSN 73 0875). 
Ústředna se montuje do čistých, suchých, teplotně temperovaných a osvětlených prostor. 

Pro připojení sítě se použije pevný síťový přívod se samostatným ochranným vodičem Cu 
3x1,5mm2 samostatně jištěný. Pro vedení RS485 se používá stíněný twistovaný pár (120Ω) 
určený pro tato vedení. Pro ostatní vedení se doporučuje použít stíněné kabely FI-H06, FI-
HX04/02 nebo obdobné stíněné telefonní kabely. Potřebný průřez vedení, zejména u 
spotřebičů s větším odběrem (sirény a  pod.) s přihlédnutím k délce vedení, se vypočte podle 
Ohmova zákona. V případě, že by bylo nutné pro vedení, nebo jeho část použít odlišné typy 
kabelů, doporučuje se tato možnost konzultovat s výrobcem ústředny. 

Pro umístění ústředny je nutno počítat s určitým minimálním volným prostorem, který 
zaručí snadnou montáž a opravu. Kabely přivedené pod omítkou musí vystupovat v oblasti 
horní polovině skříně a kabelovým vstupem se přivádějí do skříně. 

Upevnění zásuvné karty do MU3 
Kartu zasouváme souběžně do konektoru a na pružné trny. Při vyjímání zásuvné karty 

stiskneme pružné západky na trnech, povysuneme kartu a pak kartu souběžně vysuneme z trnů 
i z konektoru 

INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  
- nebezpečí poškození modulu nebo ústředny, které vede ke ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

PE

N

L

ochranný vodič

střední vodič

fázový vodič
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Instalace skříně MU3 
Ústředna může být umístěna do libovolného prostoru objektu, pokud tento prostor 

odpovídá požadavku na pracovní prostředí ústředny. 
Ústředna se umístí ve svislé poloze na zeď v libovolné výšce (s ohledem na montáž se 

doporučuje spodní hrana skříně ve výšce 150 cm).  
 

 

 

 

 

 

Ústředna je napájena pevným přívodem ze sítě 
230V/50 Hz. Doporučuje se jako přívod použít kabel 
CYKY 3x1,5. 

Síťový přívod je jištěn tavnou pojistkou FU1 umístěnou v pojistkovém držáku bloku 
zdroje. 

Montáž akumulátorové baterie se provádí až těsně před uvedením ústředny do provozu. 
Používá se 12V baterie s kapacitou danou rozsahem systému a požadovanou dobou na provoz 
z baterie. Nabíjecí obvody zdroje umožňují připojit baterie s kapacitou 6,5Ah až 65Ah. 
Rozměrově větší baterie se umístí do samostatné skříně B1, která se umístí těsně pod skříň 
ústředny. Teplotní čidlo připevníme přilepením pomocí lepící pásky na stěnu baterie. 

Stínění kabelů 
STÍNĚNÍ KABELŮ, ZEJMÉNA LINEK T-BUS A D-BUS JE NUTNO  

SPOJIT SE ZEMNÍCÍM MŮSTKEM! 
PLATÍ ZÁSADA:  1 LINKA - 1 KABEL 

Technické parametry MU3 
pracovní teplota .................................................................... 0° až +40°C  
zvýšená odolnost (dodávka po dohodě s výrobcem) ............ -10° až +50°C 
odběr z baterie při výpadku sítě ............................................ 140mA/12,5V 
interní záložní baterie max. ................................................... 12V/12Ah 
rozměry v mm (š-v-h) ............................................................ 332 - 414 - 114 

Způsob objednávky MU3 

  MU3 - r 
 r - počet pamětí RAM (1, 2). Požadavek je daný potřebami programového 
   vybavení. V základní verzi se osazuje 1 obvod (MU3-1). 

RAM 128 - paměť 128 kB pro MU1 

A

A/2

B

typ U44 
A[mm] 206 
B[mm] 230 

φ vrtáku [mm] 7 
φ hmoždinky [mm] 8 

vruty[mm] 5x45 
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ÚSTŘEDNA MU4 

Koncepce ústředny MU4 

Jádrem systému je ústředna MU4 s deskou elektroniky a se zdrojovou částí Z01. 
Následující blokové schéma znázorňuje rozčlenění ústředny do základních funkčních celků. 

 

Blokové schéma ústředny MU4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozn.: Každý z osmi slotů lze osadit zásuvnou kartou pro statické vstupy a výstupy, nebo 
komunikační zásuvnou kartou. Statické zásuvné karty jsou RH3, RN4, RN8, RN4P, IN8.1, 
IN4.2, IN8.2, komunikační zásuvné karty jsou  P232, P485, DN2, DB2, TB2. 

 

STABILIZÁTOR 

SÍŤOVÝ ZDROJ 

NABÍJEČ POWER PORT 

ŘÍDÍCÍ OBVODY VÝSTUPNÍ 
SPÍNAČE 

AKUMULÁTOR 

VÝSTUPNÍ 
NAPĚTÍ ZDROJESÍŤ 230V 

Z01 

POWER 
PORT 

COM 
0 

NiCd 

HODINY 
RTC 

PAMĚŤ 
DAT 

SLOT 
1 

EXPANZNÍ 
SLOT 

PROCESOR 
HC16 

PAMĚŤ 
PROGRAMU 

LPT 
1 

komunikační obvod 1 
2.              kanál            1. 

komunikační obvod 2 
4.              kanál            3. 

komunikační obvod 3 
6.              kanál            5. 

komunikační obvod 4 
8.              kanál            7. 

SLOT 
2 

SLOT 
3 

SLOT 
4 

SLOT 
5 

SLOT 
6 

SLOT 
7 

SLOT 
8 

TISKÁRNA 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

statické rozhraní 
komunikační rozhraní 

PC 

expanzní rozhraní 
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Základní vlastnosti MU4 

• Paměť programu EPROM (512kB) - jedna patice pro paměť programu 

• Paměť dat RAM (128kB ,256kB, 384kB) zálohovaná NiCd akumulátorem - tři patice 
osazené podle potřeby systému 

• Hodiny reálného času RTC - zálohované NiCd akumulátorem zajišťují mimo 
časových informací pro systém i sledování výpadku napájení ústředny a spolehlivé 
zaparkování systému při úplném vypnutí 

• NiCd akumulátor s řízeným dobíjením zajišťuje při vypnutém zdroji ústředny chod 
hodin RTC a udržení obsahu paměti RAM minimálně po dobu 1 měsíce. 

• Komunikační rozhraní COM0 s převodníkem RS232 je určeno ke komunikaci s 
počítačem PC k zajištění instalačních procedur, k připojení lokálního PCO, včetně řízení 
systému z PC. ( Toto sériové rozhraní nemá řídící a stavové signály!) 

• Paralelní rozhraní LPT1 umožňuje připojení paralelní tiskárny s rozhraním 
CENTRONICS. 

• Expanzní rozhraní je obousměrné osmibitové paralelní rozhraní se skupinou řídících a 
stavových signálů pro další možné rozšiřování C01 o speciální moduly (moduly TBB2, 
které umožňují připojit až dvě tabla (2 x 128 výstupů) TAB1). 

• Rozhraní zdrojové sběrnice POWERPORT umožňuje napájení CB01a řízení zdroje 
centrálním procesorem. 

• 4 komunikační obvody. Každý obsahuje dva komunikační kanály, které realizují 
komunikační rozhraní ve dvou slotech pro zásuvné karty.  

• 8 slotů pro instalaci zásuvných karet. Každý slot umožňuje připojit buď 

� - statické výstupy (relé) 

- statické vstupy pro ústřednová čidla jednoduše nebo dvojitě vyvážené 

� - různé typy převodníků pro přenosy dat. V případě sběrnic T-BUS, D-BUS a 
DN-BUS lze k jedné zásuvné kartě připojit dvě nezávislé sběrnice. 

V ústředně je zajištěna automatická identifikace obsazení slotu a identifikace typu zásuvné 
karty. Typy a umístění zásuvných karet v ústředně lze libovolně kombinovat a ústředna při 
instalaci automaticky rozpozná svoji konfiguraci. 

Statické zásuvné karty MU4 

RH3 - karta relé s hlídaným výstupem - tři relé pro připojení důležitých periferií 

- tři konfigurace -  1. tři hlídané výstupy                 
     2. dva hlídané výstupy, jeden nehlídaný výstup      
     3. dva hlídané výstupy, dva jednoduše vyvážené vstupy  
       pro ústřednová čidla 

RN4 - karta nehlídaných výstupů - čtyři bezpotenciálové výstupy - v klidu rozepnuto 

RN4P - karta nehlídaných výstupů - čtyři bezpotenciálové výkonové výstupy 
s přepínacími kontakty 

RN8 - karta nehlídaných výstupů - osm bezpotenciálových výstupů - v klidu rozepnuto 



 

ÚSTŘEDNA MU4 – 2.4.3 

 

IN8.1 - karta osmi jednoduše vyvážených vstupů pro ústřednová čidla 
IN4.2 - karta čtyř dvojitě vyvážených vstupů pro ústřednová čidla 
IN8.2 - karta osmi dvojitě vyvážených vstupů pro ústřednová čidla 

Komunikační zásuvné karty MU4 

P232 - rozhraní RS232 pro připojení 
• telefonního komunikátoru KMS1 
• objektového zařízení Fautor/Sedat 
• PC nebo dalších spolupracujících zařízení 

P485 - rozhraní pro připojení jedné linky RS485 (2twistované páry/1twistovaný pár) pro 
připojení spolupracujících zařízení 

DN2 - rozhraní pro připojení dvou linek - DN-BUS - rozhraní umožňuje připojení dvou 
linek Dominor� s maximálně 32 linkovými moduly 

DB2 - rozhraní pro připojení dvou linek - D-BUS - rozhraní umožňuje připojení dvou 
linek systému Dominus s maximálně 32 linkovými moduly při modernizaci 
původní instalace Dominus nebo pro redukci nákladů na instalaci 

TB2 - rozhraní pro připojení dvou linek - T-BUS - rozhraní umožňuje připojení dvou 
linek s maximálně 32 linkovými moduly. Linka T-BUS je pro nové instalace 
nahrazena linkou DN-BUS. 

Moduly připojitelné na expanzní port MU4 

TBB2 – převodník pro připojení tabla Dominus TAB1 

ME1 – systémové relé a přijímač přesného času DCF77 

Základní vlastnosti zdroje Z01 
Transformátor vyhovuje normě ČSN EN 60742. Napájení ústředny je napětím      

230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ±  2 %. Primární strana transformátoru je doplněna síťovým 
filtrem a jištěna tavnou pojistkou. Zdrojová část zajišťuje potřebná napájecí napětí pro 
ústřednu a další moduly systému, napáječ obsahuje 

- zdroje 5V a ±12V pro napájení ústřednové elektroniky 
- 4 vypínatelné zdroje 14V/1,3A pro napájení ostatních částí systému 
- přepínatelný zdroj 14V/9V/0,7A pro napájení ostatních částí systému 
 

Zdrojová část je zálohována baterií, která je průběžně dobíjena z vestavěného nabíječe, 
který umožňuje: 

- zálohování baterií 12V/6,5Ah - 38Ah, s vnější baterií až 64Ah ve skříni B1 
- automatický přechod na záložní zdroj a zpět 
 

Stav zdroje monitoruje ústředna a sleduje se 
• výpadek sítě 
• pokles napětí baterie 
• přítomnost baterie a přepětí na baterii 
• další vnitřní parametry zdroje 
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Čelný pohled do ústředny MU4 
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Vyklopení desky elektroniky: 
•vysunout oba knoflíky z polohy B do polohy A 
•táhnout desku elektroniky ve směru šipky 

Při vyklápění postupujte opatrně! 
Zajištění desky elektroniky: 
•vysunout oba knoflíky z polohy B do polohy A 
•zatlačit desku elektroniky proti směru šipky až na doraz 
•zatlačit oba knoflíky z polohy A do polohy B 

 
Dva otvory v horní části skříně slouží k přístupu nástroje k připevňovacím šroubům 
skříně, otvor ve spodní části skříně je určen pro třetí šroub. 
Postup montáže: 
•do připravených otvorů vložíme hmoždinky Ø 12 mm 
•zašroubujeme dva horní vruty 8x50 s půlkulatou hlavou 
•zavěsíme skříň 
•do spodního otvoru zašroubujeme vrut 8x50 s půlkulatou hlavou 
•všechny vruty řádně dotáhneme 

 

Montážní deska slouží k upevnění rozmanitých doplňků (ML1, TBB2...) 
Vyjmutí desky: 
•vysunout desku nahoru 
•vysunout spodní část směrem do skříně 
•vysunout desku šikmo dolů 

Na desku lze vyvrtat libovolné upevňovací otvory, upevnit doplněk a desku obráceným 
postupem upevnit v zařízení. 
 

Upevnění zásuvné karty -kartu zasouváme souběžně do konektoru a na pružné trny. 
Při vyjímání zásuvné karty stiskneme pružné západky na trnech, povysuneme kartu a 

pak kartu souběžně vysuneme z trnů i z konektoru 

 

Deska elektroniky je výklopná kolem této osy. Osa je pružně uložena tak,že desku lze 
jednoduše vyjmout: 

• odpojíme tamper skříně 
• vyklopíme desku elektroniky podle bodu 1 
• odpojíme plochý kabel zdroje 
• posuneme osu proti tlaku pružiny doleva 
• vyjmeme pravou stranu desky elektroniky 
• osu vrátíme do původního otvoru 
• vyjmeme desku elektroniky směrem doleva 

Při montáži postupujeme opačně. 
 
 
 

pevný
držák

deska na
výklopném

držáku

A B

479mm

305mm

2 
3 
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Montáž kabelu: 
Kabel přivedeme ze zadní strany štěrbinou (9),  
mechanicky upevníme pomocí plastové spony skrz 

dírky (8), stínění kabelu připojíme na zemnící můstek (7) a 
kabel přivedeme k příslušnému konektoru dole, nebo při 
vyklopené desce elektroniky zadem k příslušnému konektoru 
nahoře 
 

Tamper skříně. 
 

Připojení síťového přívodu 
 

Primární pojistka (nahoře vzadu) F2A/250V. 
 

Sekundární pojistka F6,3A/250V. 
 

Připojení baterie: 
  + rudá (svorka nahoře) 
  - modrá (svorka dole) 

 

Regulace nabíjecího proudu (nastavitelné jumpery) 

 
 

Indikace sítě 230V. 
 

Teplotní čidlo - přilepí se samolepící fólií na baterii. 
 

Konektor zdroje Z01: 

 
 

Síťový filtr. 
 

Boční pohled do ústředny:

7

6

přívod
k dolním
kartám

přívod
k horním
kartám

horní šroub

dolní šroub

1A
 (6,5Ah, 10Ah)

3A

2A
 (20Ah, 24Ah)

4A
 (38Ah, 65Ah)

 ⊥     ⊥ 12V/3 ⊥    ⊥ 12V/2 ⊥    ⊥ 12V/1 ⊥    ⊥ 12V/0 ⊥ 12V/4

zdroj 9V/0,7A nebo
zdroj 12V/0,7A

(nastavitelné po odkrytování)

9V 12V

čtyři zdroje  4x12V/1,3A 

7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 
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Pohled na desku elektroniky MU4 

 
LPT1 - standardní paralelní rozhraní CENTRONICS pro tiskárnu 
COM0 - komunikační rozhraní s úrovněmi RS232 (bez řídících a stavových signálů) 

přednostně určené pro servisní účely (program SetTermW,zařízení Fautor/Sedat/KMS1) 
EXP - expanzní slot pro připojení rozšiřujících modulů 
POWERPORT - připojení zdroje 
TAMPER - připojení tamperu skříně 
LED-Z - provozní indikace 
LED-R - indikace chybového stavu 
BAT - odpojení NiCd akumulátorku (při skladování)  
EPROM - patice pro instalaci paměti programového vybavení 
RES - tlačítko RESET ústředny 
SL1 - SL8 pozice (sloty) pro zásuvné karty 
komunikační obvod 1 (na základní desce) - řídí komunikaci na SL1a SL2 (komunikační 

kanál 1 a 2) a paralelní rozhraní LPT1. 
komunikační obvod 2 (na základní desce) -řídí komunikaci na SL3 a SL4 (komunikační 

kanál 3 a 4) a paralelní rozhraní na slotu EXP. 
komunikační obvod  3 (na základní desce) - řídí komunikaci na SL5 a SL6 (komunikační 

kanál 5 a 6). 
komunikační obvod 4 (na základní desce) - řídí komunikaci na SL7 a SL8 (komunikační 

kanál 7 a 8). 
RAM 1, 2, 3 - patice pro instalaci paměti dat, každá 128kB 
EEPROM - patice pro instalaci paměti EEPROM (nebo RAM) 32kB 

 

TAMPER
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LED-Z
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SL1SL3SL5 SL7 

SL2SL4SL6 SL8 

(kom. obvod 
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Mechanická instalace MU4 
Umístění a vybavení ústředny stanoví projekt. Je nutno vycházet z platných norem pro 

montáž EZS a souvisejících norem pro rozvody vedení (ČSN 34 2710, ČSN 73 0875). 
Ústředna se montuje do čistých, suchých, teplotně temperovaných a osvětlených prostor. 

Pro připojení sítě se použije pevný síťový přívod se samostatným ochranným vodičem Cu 
3x1,5mm

2
 samostatně jištěný. Pro vedení RS485 a DN-bus se používá stíněný twistovaný pár 

(120Ω) určený pro tato vedení. Pro ostatní vedení se doporučuje použít stíněné kabely FI-H06, 
FI-HX04/02 nebo obdobné stíněné telefonní kabely. Potřebný průřez vedení, zejména u 
spotřebičů s větším odběrem (sirény a  pod.) s přihlédnutím k délce vedení, se vypočte podle 
Ohmova zákona. V případě, že by bylo nutné pro vedení, nebo jeho část použít odlišné typy 
kabelů, doporučuje se tato možnost konzultovat s výrobcem ústředny. 

Pro umístění ústředny je nutno počítat s určitým minimálním volným prostorem, který 
zaručí snadnou montáž a opravu. Kabely přivedené pod omítkou musí vystupovat v oblasti 
horní polovině skříně a kabelovým vstupem se přivádějí do skříně. 

Skříň se připevní na zeď postupem uvedeným v popisu "Pohledu do ústředny". 
Kabel síťového přívodu se protáhne samostatným kabelovým vstupem kruhového průřezu, 

fixuje se pod kovovou sponou a vodiče se upevní ve svorkovnici. Ostatní kabely se protáhnou 
společným kabelovým vstupem. Konstrukční řešení skříně umožňuje mechanickou fixaci 
kabelů plastovými stahovacími pásky, propojení stínění kabelů na zemnící můstek a vedení 
kabeláže tak, aby byla vždy přehledná a přístupná. 

Montáž akumulátorové baterie se provádí až těsně před uvedením ústředny do provozu. 
Používá se 12V baterie s kapacitou danou rozsahem systému a požadovanou dobou na provoz 
z baterie. Nabíjecí obvody zdroje umožňují připojit baterie s kapacitou 6,5Ah až 65Ah. 
Rozměrově větší baterie se umístí do samostatné skříně B1, která se umístí těsně pod skříň 
ústředny. Teplotní čidlo připevníme přilepením pomocí lepící pásky na stěnu baterie. 
 

Výměna zdroje Z01 
Při výměně zdroje se postupuje takto: 

• odpojíme vývody pro síť, baterii 
• odšroubujeme dvě matky vlevo vzadu na krytu zdroje 
• odšroubujeme dva šroubu vpravo vpředu na krytu zdroje 
• vychýlíme levou stranu dopředu 
• vysuneme zdroj šikmo vlevo dopředu 

Stínění kabelů 
STÍNĚNÍ KABELŮ, ZEJMÉNA LINEK D-BUS,T-BUS A DN-BUS JE NUTNO  

SPOJIT SE ZEMNÍCÍM MŮSTKEM! 
PLATÍ ZÁSADA:  1 LINKA - 1 KABEL 
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Technické parametry MU4 
 Pracovní teploty ................................................................... 0° až +40°C 
 Zvýšená odolnost (dodávka po dohodě s výrobcem) ............. -10° až +50°C 
 Odběr ústředny z baterie ...................................................... 225mA/12V 
 Nastavení nabíjecího proudu baterie ..................................... 1A, 2A, 3A, 4A 
 Výstupní napětí při napájení ze sítě ....................................... 4×14V/1,3A 
                            1×14V/9V/0,7A 
 interní záložní baterie max. .................................................... 12V/40Ah 
 rozměry v mm (š-v-h) ............................................................. 414 - 557 - 187 
 

Způsob objednávky MU4 

  MU4 - r 
r - počet pamětí RAM (1, 2, 3). Požadavek je daný potřebami programového 

 vybavení. V základní verzi se osazuje 1 obvod (RAM1). 

MU4 - r / MP1 - MU4 s panelem MP1 ve dveřích skříně 

RAM 128 - paměť 128 kB pro MU4 

 



 

KARTA TŘÍ HLÍDANÝCH RELÉ - RH3 – 3.1.1 

 

KARTA TŘÍ HLÍDANÝCH RELÉ - RH3 

Popis RH3 

Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 umožňuje připojení 
periferií, u nichž je nezbytné průběžné ověřovat propojení s ústřednou (např. siréna). 

Karta RH3 umožňuje tři konfigurace podle polohy přepínače Pr1 (DIL patice). Konfigurace 
jsou automaticky detekovány ústřednou. Přerušení pojistky je hlídáno jako přerušení 
hlídaného vedení. Hodnota vypínacího proudu je daná potřebami připojeného zařízení a 
možnostmi zdroje. 

Blokové schéma a sestava karty RH3 
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- dva jednoduše 
   vyvážené vstupy 
    0+ a 0- 

2. 
- dva hlídané 
   výstupy 1 a 2 
- jeden nehlídaný
      výstup 

3. 
- tři hlídané
   výstupy 
   0, 1 a 2 



 

3.1.2 - KARTA TŘÍ HLÍDANÝCH RELÉ - RH3 

 
 

Příklady zapojení RH3 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

Technické parametry RH3 
 pracovní teplota .............................................................. 0°až +40°C 
 zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................. -10°až +50°C 
 odběr ............................................................................ 1,8mA, 14mA, 26mA, 38mA/12V 
                         (podle počtu sepnutých relé) 
 spínané napětí ............................................................... max.125VAC, 30VDC 
 spínaný proud ................................................................ 2A/30VDC/kontakt 
                         0,5A/125VAC/kontakt 

rozměry v mm (š-v-h) .................................................... 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky RH3 

 RH3 - modul se vyrábí v jedné verzi 

 

 

 

 

relé Re1 
Fu1 

1+ 

1- 

+ 

- 

ZDROJ 
12V 

 

SIRÉNA10k 

relé Re0 
Fu0 

0+ 

0- 

+ 

- 

 

SIRÉNA

10k 

0+ 

10k 

0- 

čidlo

Příklad zapojení hlídaného výstupu 1, 2,
nebo 0 při Pr1 ve třetí poloze. 

Příklad zapojení nehlídaného výstupu 
při Pr1 ve druhé poloze (neosazeno). 
Chceme-li výstup jistit, použijeme 
svorky s označením +. 

Příklad zapojení čidel na vstupy 0+ a 0-
při Pr1 v první poloze. 

ZDROJ 
12V 

čidlo 



 

KARTA ČTYŘ VÝSTUPŮ - RN4 – 3.2.1 

 

KARTA ČTYŘ VÝSTUPŮ - RN4 

Popis RN4 
Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 umožňuje připojení 

periferií, které lze ovládat dvoustavovými výstupy. 
Kartu RN4 lze po dohodě s výrobcem osadit různými výstupy. 

Typy výstupů a sestava karty RN4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

Technické parametry RN4 

RN4-NO: 
 4 bezpotenciálové výstupy v klidu rozepnuté  
  pracovní teplota ........................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená teplota (po dohodě s výrobcem) ................. -10°až +50°C 
  odběr........................................………….... 0 - 48mA/12V podle počtu sepnutých relé 
  spínané napětí .......................................................... 100V 
  spínaný proud ..........................................................  0,5A (výkon 10VA) 
RN4-OC: 
 4 výstupy typu otevřený kolektor 
  pracovní teplota ........................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená teplota (po dohodě s výrobcem) ................. -10°až +50°C 
  odběr ....................................................................... 0mA/12V 
  spínané napětí .......................................................... 100V 
  spínaný proud .......................................................... 0,15A 

+12V
0+

0-

+12V
0+
0-

0+

0-

+12V
0+

0-

výstup NO výstup OC

výstup OP výstup NC



 

3.2.2 - KARTA ČTYŘ VÝSTUPŮ - RN4 

 
 

RN4-OP: 
 4 výstupy typu otevřený kolektor s optovazbou 
  pracovní teplota ........................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená teplota (po dohodě s výrobcem) ................. -10°až +50°C 
  odběr .................................................. 0 - 40mA/12V podle počtu sepnutých optronů 
  spínané napětí .......................................................... 30V 
  spínaný proud .......................................................... 1mA 
RN4-NC: 
 4 bezpotenciálové výstupy v klidu sepnuté 
  pracovní teplota ........................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená teplota (po dohodě s výrobcem) ................. -10°až +50°C 
  odběr ..............................................….. 0 - 96mA/12V podle počtu rozepnutých relé 
  spínané napětí ........................................................... 100V 
  spínaný proud ............................................................ 0,25A (výkon 10VA) 

rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky RN4 

  RN4 - z 
      z - typ výstupu (NO, OC, OP, NC) - všechny čtyři výstupy jsou jednoho typu 

 Jediná dodávaná verze modulu je RN4 - NO, verze RN4 - OC, RN4 - OP, RN4 - NC lze 
dodávat po dohodě s výrobcem.  

 
 



 

KARTA OSMI VÝSTUPŮ - RN8 – 3.3.1 

 

KARTA OSMI VÝSTUPŮ - RN8 

Popis RN8 

Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 umožňuje připojení 
periferií, které lze ovládat dvoustavovými výstupy. 

Schéma a sestava karty RN8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

Technické parametry RN8 
  pracovní teplota ........................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená teplota (po dohodě s výrobcem) ................. -10°až +50°C 
  odběr.......................................... 0mA, 96mA/12V podle počtu sepnutých relé 
  spínané napětí ......................…................................... 100V 
  spínaný proud .........................…….............................. 0,5A (výkon 10VA) 

rozměry v mm (š-v-h) .................................................... 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky RN8 

  RN8 - modul se vyrábí v jedné verzi 
 

 

 

 

 

 

 C    0      1     2      3              4      5      6     7       D 



 

3.3.2 - KARTA OSMI VÝSTUPŮ - RN8 

 
 

 

 



 

KARTA ČTYŘ VÝSTUPŮ - RN4P – 3.4.1 

 

KARTA ČTYŘ VÝSTUPŮ - RN4P 

Popis RN4P 

Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 umožňuje připojení 
periferií, které lze ovládat dvoustavovými výstupy. Lze použít jako dva přepínací kontakty, 
dva volitelně spínací nebo rozpínací kontakty, nebo jako tři přepínací kontakty s tím,že třetí 
relé nebude využíváno (vývod 3N nepoužit). 

Sestava karty RN4P 
• 2 přepínací a 2 spínací/rozpínací relé 

 
 
 
 
 
 
 

• 3 přepínací relé (poslední relé nepoužito) 
 
 
 
 
 
 
 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

Technické parametry RN4P 
  pracovní teplota ........................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená teplota (po dohodě s výrobcem) ................. -10°až +50°C 
  odběr.......................................... 0mA, 160mA/12V podle počtu sepnutých relé 
 spínané napětí ............................................................... max.125VAC, 30VDC 
 spínaný proud ................................................................ 4A/30VDC 
                         1A/125VAC 

rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky RN4P 

  RN4P - modul se vyrábí v jedné verzi 
 
 

 

0C NO NC 1C NO NC  2C     2N      3C    3N 

 

0C NO NC 1C NO NC  2C     2N      3C    3N 



 

3.4.2 - KARTA ČTYŘ VÝSTUPŮ - RN4P 

 
 

 

 

 



 

KARTA OSMI JEDNODUŠE VYVÁŽENÝCH VSTUPŮ - IN8.1 – 3.5.1 

 

KARTA 8 JEDNODUŠE VYVÁŽENÝCH VSTUPŮ - IN8.1 

Popis IN8.1 

Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 umožňuje připojení 
osmi čidel na jednoduše vyvážené vstupy. Vstupní obvod se uzavírá proti elektrické zemi 
zdroje. 

Příklady zapojení a sestava karty IN8.1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

Technické parametry IN8.1 
  pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem)............. -10°až +50°C 
  odběr ......................................................................... 4mA/12V 
  rozvážení ................................................................... ±25% 
rozměry v mm (š-v-h) ...................................................... 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky IN8.1 

 IN8.1 -  - modul se vyrábí v jedné verzi 

 I0 

0V 

v klidu spojeno 

10k 

I0 

0V

v klidu rozpojeno

10k



 

3.5.2 - KARTA OSMI JEDNODUŠE VYVÁŽENÝCH VSTUPŮ - IN8.1 

 
 

 
 
 

 
 



 

KARTA ČTYŘ DVOJITĚ VYVÁŽENÝCH VSTUPŮ - IN4.2 – 3.6.1 

 

KARTA 4 DVOJITĚ VYVÁŽENÝCH VSTUPŮ - IN4.2 

Popis IN4.2 

Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 umožňuje připojení čtyř 
čidel a tamperů na dvojitě vyvážené vstupy. Vstupní obvod se uzavírá proti elektrické zemi 
zdroje. 

Příklad zapojení a sestava karty IN4.2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

Technické parametry IN4.2 
  pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ............. -10°až +50°C 
  odběr ........................................................................ 3,2mA/12V 
  rozvážení vstupu ....................................................... ±30% 
rozměry v mm (š-v-h) ...................................................... 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky IN4.2 

 IN4.2 - modul se vyrábí v jedné verzi 

 

2k43k9 

I0 

0V 

v klidu spojeno

čidlo tamper



 

3.6.2 - KARTA ČTYŘ DVOJITĚ VYVÁŽENÝCH VSTUPŮ - IN4.2 

 
 

 
 
 

 
 



 

KARTA OSMI DVOJITĚ VYVÁŽENÝCH VSTUPŮ - IN8.2 – 3.7.1 

 

KARTA 8 DVOJITĚ VYVÁŽENÝCH VSTUPŮ - IN8.2 

Popis IN8.2 

Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 umožňuje připojení 
osmi čidel a tamperů na dvojitě vyvážené vstupy. Vstupní obvod se uzavírá proti elektrické 
zemi zdroje. 

Příklad zapojení a sestava karty IN8.2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

Technické parametry IN8.2 
  pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ............. -10°až +50°C 
  odběr ........................................................................ 6mA/12V 
  rozvážení vstupu ....................................................... ±30% 

rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky IN8.2 

 IN8.2 - modul se vyrábí v jedné verzi 

 

2k43k9 

I0 

v klidu spojeno

čidlo tamper



 

3.7.2 - KARTA OSMI DVOJITĚ VYVÁŽENÝCH VSTUPŮ - IN8.2 

 
 

 
 
 

 
 



 

KARTA DVOU LINEK DN-BUS - DN2 – 3.8.1 

 

KARTA DVOU LINEK DN-BUS - DN2 

Popis DN2 

Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 vytváří dvě rozhraní pro 
linky DOMINOR® DN-BUS. Umožňuje připojení 2x32 linkových modulů DOMINOR®.  

Blokové schéma a sestava karty DN2 

Sva, Svb: 
⊥⊥⊥⊥ - elektrická zem – pro správnou funkci ochran je 

nezbytné připojit na elektrickou zem zdroje 
   A, B - data 

     PR1, PR2 - připojení zakončovacích odporů vedení 

Příklad zapojení DN2 

 
 
 
 
 

 
DN2-bus

komunikační 
kanál 

PŘEVODNÍK

PŘEVODNÍK
DN2-bus

Sv-a 

Sv-b 

      A       ⊥      B                                            12V/x           ⊥      ⊥ 

DN-bus 

stínění připojit 
na zemnící 
můstek 

DN2 zdroj

 



 

3.8.2 - KARTA DVOU LINEK DN-BUS - DN2 

 
 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 
Podrobné zásady zapojování linky DN-BUS jsou uvedeny v kapitole Linka Dominor DN-

BUS. 

Technické parametry DN2 
  pracovní teplota .......................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ............. -10°až +50°C 
  odběr .......................................................................... 1mA/12V 

rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky DN2 

 DN2 - modul se vyrábí v jedné verzi 



 

KARTA DVOU LINEK D-BUS - DB2 – 3.9.1 

 

KARTA DVOU LINEK D-BUS - DB2 

Popis DB2 

 Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 vytváří dvě rozhraní 
pro linky DOMINUS D-BUS. Umožňuje připojení 2x32 linkových modulů DOMINUS. 
Modul lze použít při inovaci starších instalací DOMINUS, nebo vytvoření úsporné instalace 
s ústřednami MU2 až MU4. 

Blokové schéma a sestava karty DB2 

Sva, Svb: 
 ⊥⊥⊥⊥ - elektrická zem - je nutno připojit na elektrickou 
   zem zdroje (jinak bude převodník nefunkční) 
 L - data 
 + - vstup napájení - nutno připojit 12V ze zdroje 

 Obvody DB2 jsou napájeny ze stejného zdroje jako linkové moduly. Každé rozhraní  a 
příslušná linka D-BUS může být napájeno z jiného zdroje. 

Příklad zapojení DB2 

 

 
D-bus 

komunikační 
kanál 

PŘEVODNÍK

PŘEVODNÍK
D-bus 

Sv-a

Sv-b

 

 č   b   r 

     ⊥       L       +                                          12V/x             ⊥      ⊥ 

D-bus 

stínění připojit 
na zemnící 
můstek 

DB2 zdroj

 



 

3.9.2 - KARTA DVOU LINEK D-BUS - DB2 

 
 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 
 
 
Podrobné zásady zapojování linky D-BUS jsou uvedeny v kapitole LINKA D-BUS. 
Doporučené typy kabelů jsou FI- H06, FI-HX04/02. Doporučená volba barev je uvedena na 

předchozím obrázku. Při použití twistovaných vodičů se doporučuje použít druhý vodič z páru 
pro data přednostně na propojení elektrické země. 

Technické parametry DB2 
  pracovní teplota .......................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ............. -10°až +50°C 
  odběr .......................................................................... 1mA/12V 

rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky DB2 

 DB2 - modul se vyrábí v jedné verzi 



 

KARTA DVOU LINEK T-BUS - TB2 – 3.10.1 

 

KARTA DVOU LINEK T-BUS - TB2 

Popis TB2 

Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 vytváří dvě rozhraní pro 
linky T-BUS. Umožňuje připojení 2x32 modulů OP1, OP2, ML1. 

Blokové schéma a sestava karty TB2 

 

Sva, Svb: 
 ⊥ - elektrická zem - je nutno připojit na elektrickou 
   zem zdroje (jinak bude převodník nefunkční) 
 LO - výstupní data - propojuje se s DI vstupem v modulech 
 LI - vstupní data - propojuje se s DO výstupem v modulech 
 + - vstup napájení - nutno připojit 12V ze zdroje 
 
 Obvody TB2 jsou napájeny ze stejného zdroje jako linkové moduly. Každé rozhraní  a 

příslušná linka T-BUS může být napájeno z jiného zdroje. Sv3, Sv4 jsou konektory pro 
připojení servisního panelu. 

Příklad zapojení TB2 

 
T-bus 

komunikační 
kanál 

PŘEVODNÍK

PŘEVODNÍK
T-bus 

Sv-a

Sv-b

 

 č    ž  b   r 

    ⊥      LO    LI       +                                           12V/x             ⊥       ⊥ 

T-bus 

stínění připojit 
na zemnící 
můstek 

TB2 zdroj

 



 

3.10.2 - KARTA DVOU LINEK T-BUS - TB2 

 
 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 
 
Podrobné zásady zapojování linky T-BUS jsou uvedeny v kapitole LINKA T-BUS. 
Doporučené typy kabelů jsou FI- H06, FI-HX04/02. Doporučená volba barev je uvedena na 

předchozím obrázku. Při použití twistovaných vodičů se doporučuje použít druhý vodič z páru 
pro data přednostně na propojení elektrické země. 

Technické parametry TB2 
  pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ............ -10°až +50°C 
  odběr ........................................................................ 6,5mA/12V 
  rozměry v mm (š-v-h) ............................................... 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky TB2 
 TB2 - modul se vyrábí v jedné verzi 



 

KARTA SÉRIOVÉ LINKY RS232 - P232 – 3.11.1 

 

KARTA SÉRIOVÉ LINKY RS232 - P232 

Popis P232 

Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 převádí komunikační 
rozhraní na sériové rozhraní typu RS232. Umožňuje přenos dat středními přenosovými 
rychlostmi, které jsou dány naprogramováním komunikačního kanálu. Slouží k připojení 
zařízení a PC s různým programovým vybavením (KMS1, Fautor/Sedat, AlVis, Echo Local, 
Iwka, Alfa, Spider, TerminW, Centralg, SetTermW, … atd.). Další komunikační protokoly lze 
doplnit po specifikaci a dohodě s výrobcem. Spolupracující zařízení lze připojit kabelem 
dlouhým maximálně 15m. Konkrétní zapojení signálů v kabelu se může lišit podle 
připojeného zařízení. Proto výrobce dodává kabely pro konkrétní aplikace, nebo v popisu 
aplikace uvádí doporučené zapojení kabelu. 

Blokové schéma a sestava karty P232 

 

 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

Technické parametry P232 
  pracovní teplota .......................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ............. -10°až +50°C 
  odběr ......................................................................... 16mA/12V 
  rozměry v mm (š-v-h) ............................................... 96 - 56 - 25 

Způsob objednávky P232 

 P232 - modul se vyrábí v jedné verzi 

komunikační
kanál

PŘEVODNÍKY
RS232

1 - CD 109
2 - RX 104
3 - TX 103
4 - DTR 108
5 - GND 102
6 - DSR 107
7 - RTS 105
8 - CTS 106
9 - RI 125



 

3.11.2 - KARTA SÉRIOVÉ LINKY RS232 - P232 

 
 

 
 
 

 



 

KARTA SÉRIOVÉ LINKY RS422/485 - P485 – 3.12.1 

 

KARTA SÉRIOVÉ LINKY RS422/485 - P485 

Popis P485 

 Zásuvná karta určená pro instalaci do ústředny MU4, MU3 a MU2 převádí komunikační 
rozhraní na sériové rozhraní typu RS485. Umožňuje přenos dat středními přenosovými 
rychlostmi, které jsou dány naprogramováním komunikačního kanálu. Slouží k připojení linky 
DN-bus, zařízení a PC s různým programovým vybavením (KMS1, Fautor/Sedat, AlVis, Echo 
Local, Iwka, Alfa, Spider, TerminW, Centralg, SetTermW, … atd.). Další komunikační 
protokoly lze doplnit po specifikaci a dohodě s výrobcem. 

Blokové schéma a sestava karty P485 

 

        PR1, PR2 - připojení zakončovacích odporů vedení 

 

Možnosti zapojení linky 
 Linka je nevětvené vedení zakončené na začátku a na konci odpory připojovanými PR1 a 

PR2. Linka umožňuje připojení maximálně 32 rozhraní. Pro vedení se používá stíněný 
twistovaný pár (120Ω) určený pro tato vedení. S předepsanými kabely je zaručen přenos min. 
1300m (4000 ft). Pomocí karty lze realizovat dva druhy linky: 
• D  - duplex  - dva twistované páry     - RS422 
• PS  - přepínaný simplex - jeden twistovaný pár - RS485 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ  

- nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 

Technické parametry P485 
  pracovní teplota .......................................................... 0°až +40°C 
  zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ............. -10°až +50°C 
  odběr .......................................................................... 0,1mA/12V 
  rozměry v mm (š-v-h) ............................................... 96 - 56 - 25 

 

komunikační 
kanál 

 
 
 

PŘEVODNÍKY 
RS485

 O+ data vysílaná
 TxD+ 
 O- data vysílaná
 TxD- 
  I+ data 
přijímaná 
 RxD+ 
  I- data 



 

3.12.2 - KARTA SÉRIOVÉ LINKY RS422/485 - P485 

 
 

Způsob objednávky P485 

 P485 - modul se vyrábí v jedné verzi 

 

 

 



 

PŘEVODNÍK TABLA TAB1 - TBB – 3.13.1 

 

PŘEVODNÍK TABLA TAB1 – TBB2 

Popis TBB2 

Převodník slouží k připojení až dvou řadičů tabla DOMINUS TAB1 na expanzní port EXP 
ústředny MU3 a MU4 pomocí plochého kabelu TBB-K. Tablo DOMINUS TAB1 musí být 
opatřené zesilovačem BX2. Skříň TAB1 lze připojit na vzdálenost až 300m Počet výstupů lze 
rozšiřovat po 32 až na 128 v každém tablu. Tablo má buď výstupní relé, nebo přímý výstup na 
LED diody. 

Sestava převodníku TBB2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ 

nebezpečí poškození převodníku nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 
 

• ústředna MU4: 
na montážní desku na pravou boční stranu ústředny se připevní 
pomocí přibaleného spojovacího materiálu převodník 

• ústředna MU3: 
na úhelník na levou boční stranu ústředny se připevní pomocí 
přibaleného spojovacího materiálu převodník 

• převodník a ústředna se propojí plochým kabelem 
• připojí se kabel od tabla - POZOR - tablo TAB1 musí být vybaveno zesilovačem 

BX2, jinak dojde k poškození rozhraní v TAB1! 
• stínění kabelu se připojí na zemnící můstek 

 

F 
C 

D0 
D1 
D2 
D3 
D4 
⊥

konektor pro 
plochý kabel

F 
C 

D0 
D1 
D2 
D3 
D4 
⊥

upevňovací 
otvory 

TABLO 0 
výstupy 

000 - 127 

TABLO 1 
výstupy 

128 - 255 



 

3.13.2 – PŘEVODNÍK TABLA TAB1 – TBB2 

 
 

Technické parametry TBB2 
 pracovní teplota ......................................................................... 0° až +40°C 
 zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ...............................-10° až +50°C 
 odběr .............................................................................…......... cca 1 mA/12V 
 rozměry v mm (š-v-h) ................................................................. 110 - 63 - 26 

Způsob objednávky TBB2 
 TBB2/U3 - převodník s kabelem a mechanickými díly pro instalaci do ústředny MU3 
 TBB2/U4 - převodník s kabelem a mechanickými díly pro instalaci do ústředny MU4 
 
 



 

KARTA SYSTÉMOVÉHO RELÉ A ŘADIČE DCF77 - ME1 – 3.14.1 

 

KARTA RELÉ A ŘADIČE DCF77 - ME1 

Popis ME1 

Karta umožňuje podle zvolené verze: 

• výstup na systémové relé s možností hlídání připojení sirény 

• připojení přijímače časové informace DCF77. Karta zajišťuje správnou synchronizaci 
s vysílačem i v podmínkách zvýšené chybovosti příjmu, udržuje autonomně běžící 
zasynchronizovaný čas v době výpadků příjmu a umožňuje automatický přechod mezi 
letním a zimním časem. 

Sestava karty ME1 

 
LED zelená - indikuje postup synchronizace 
LED rudá - indikuje příjem signálu DCF 
J1 - přepínač polarity řízení relé 
J2 - přepínače režimu dekodéru DCF 
J3, J4 - spínače hlídání výstupu systémového relé 
J5 - vyřazení pojistky FU 
J6 - polarita přijímaného signálu 
FU - tavná pojistka pro omezení přepínaného proudu 
RS232 - konektor pro připojení přijímače a PC pro monitorování činnosti dekodéru DCF 
JP1 - konektor pro připojení do expanzního portu ústředny 
JP2 - konektor pro připojení převodníku TBB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-NO
-NC

-C
+NO
+NC

+C

rudá LED
- 

+ 

J1

J2

J4J3

J5

FU

RE

RS232

JP2 

JP1 

zelená LED 

J6 



 

3.14.2 – KARTA SYSTÉMOVÉHO RELÉ A ŘADIČE DCF77 - ME1 

 
 

Blokové schéma ME1 

 

Příklady zapojení relé ME1 

 

relé

komparátor 
vstup 

Fu

výstup 

+C 
+NC 
+NO 

invertor 

-C 
-NC 
-NO 

LED rudá       LED zelená 
2 - příjem kódu DCF 
3 - výstup dat na PC 
4 - napájení +12V 
5 - elektrická zem 
7 - napájení - 12V 

data 
dekodér DCF 

optoelektricky izolovaný/ 
 /TTL vstup kódu DCF 

RS232

nastavení DCF

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ústředna 

J1

J3

J4

J5

J2 
J6

 

J1 nastaveno na režim 
„v klidu pod proudem“. 
J1 nastaveno na režim 
„v klidu bez proudu“. 

J1 nastaveno na režim 
„v klidu pod proudem“. 

 

relé Re 
Fu 

+C 

-C 

+NC 

-NC 

ZDROJ 
12V 

 

SIRÉNA10k 

+ 

Příklad zapojení hlídaného výstupu 
(spojeni J3, J4, a rozpojení J5). 

+NO 

relé Re 

+C 

-C 

+NC 

-NC Zapojení volně použitelných přepínacích 
kontaktů (rozpojení J3, J4, spojení J5). 

+NO 

-NO 

-NO 



 

KARTA SYSTÉMOVÉHO RELÉ A ŘADIČE DCF77 - ME1 – 3.14.3 

 

Připojení přijímače DCF ME1 
Přijímač DCF s výstupním sériovým kódem lze připojit na kratší vzdálenost na rozhraní 

TTL, resp. RS232 nebo přes optickou vazbu na vzdálenost řádově stovky metrů. Vzdálené 
připojení je nutné pro vyhledání místa s nejlepším příjmem. Jako přijímač lze použít přijímače  

 
s výstupem typu RS232 

• přijímač firmy Gude GmbH  
 

- standardní typ s dobrým příjmem - Expert MouseClock 
 

- pro slabší příjem s externí anténou - Expert      
    MouseClock BNC + ferritstabantenne 

 
 
 
 

• přijímač firmy Phobos, s.r.o. 
 

Nastavení na modulu ME1: 

 
s výstupem TTL  

• přijímač firmy Kadlec - elektronika, s.r.o. 
 

Nastavení na modulu ME1: 

 
Rudá LED indikuje přijatý kód, zelená LED má indikuje v deseti sekundách tyto stavy 
1.s  - svítí 
2.s  - nesvítí 
3.s  - svítí po synchronizaci na minutovou značku 
4.s  - svítí po synchronizaci řídících bitů 
5.s  - svítí po synchronizaci údaje „minuty“ 
6.s  - svítí po synchronizaci údaje „hodiny“ 
7.s  - svítí po synchronizaci údaje „den v měsíci“ 
8.s  - svítí po synchronizaci údaje „den v týdnu“ 
9.s  - svítí po synchronizaci údaje „měsíc“ 
10.s - svítí po synchronizaci údaje „rok“ 
Celková synchronizace trvá minimálně 4 minuty (hledání minutové značky, potvrzení 

minutové značky, opakovaný příjem každého údaje). 

J6 nastaveno na režim
Expert MoseClock/ 

Phobos 

přijímač Expert 
mouseClock/ 

přijímač Phobos 

 
2 - příjem kódu DCF 
4 - napájení +12V 
5 - elektrická zem 
7 - napájení - 12V 

RS232

J6 nastaveno na režim 
Kadlec - elektronika 

 - elektrická zem 
 - příjem kódu DCF 
 - napájení +5V 

přijímač Kadlec 
elektronika 

 



 

3.14.4 – KARTA SYSTÉMOVÉHO RELÉ A ŘADIČE DCF77 - ME1 

 
 

Při problémech s příjmem lze postup synchronizace sledovat po připojení počítače PC přes 
sériový port (pin 3 - TxD propojit na pin 2 v PC, pin 5 - elektrická zem GND propojit na pin 5 
v PC) programem Hyperterminal (9600b/s, 8b. emulace ANSI terminálu). Výpis na PC je 
řízen nastavením propojek J2: 

 
 

povolen přenos na PC, stručný popis 

povolen přenos na PC, podrobný popis 

nepovolen přenos na PC 

nepovolen přenos na PC   

 



 

KARTA SYSTÉMOVÉHO RELÉ A ŘADIČE DCF77 - ME1 – 3.14.5 

 

Podrobný výpis: 
 
┌─────── přijatý bit 0,1,* - minutová značka
│ ┌──────── příznak nesynchronnosti bytu
│ │ ┌───────── přijatý byte: x, 0, 0, přestupná s., čas1, čas0, čas.změna, anténa
│ │ │ ┌───────── stavový byte: 2.reset, byla ss, byla 69s, +1s, -1h, +1h, ms, ss
│ │ │ │ ┌───────── přijatý byte minut
│ │ │ │ │ ┌───────── přijatý byte hodin
│ │ │ │ │ │ ┌───────── přijatý byte dne v týdnu
│ │ │ │ │ │ │ ┌───────── přijatý byte dne v měsíci
│ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────── přijatý byte měsíce
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────── přijatý byte roku
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────── čítač správně přijatých aux - (0 - Ah)
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌───────── čítač správně přijatých minut
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││┌───────── čítač správně přijatých hodin
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││┌───────── čítač správně přijatých dnů v týdnu
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││││┌───────── čítač správně přijatých dnů v měsíci
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││││┌───────── čítač správně přijatých měsíců
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││││││┌───────── čítač správně přijatých roků
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││││││ ┌───────── čítač nesynchronních minut
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││││││ │┌───────── čítač nesynchronních sekund
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││││││ ││┌───────── čítač přijetí ubrání hodiny
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││││││ │││┌───────── čítač přijetí přidání hodiny
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││││││ ││││┌───────── čítač přijetí přestupné sekundy
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││││││ │││││┌───────── čítač minut bez příjmu dat
0 -FF-C1-FF-FF-FF-FF-FF-FF 0000000 000000
--00-01-00-00-01-01-01-79
│││ │ │ │ │ │ │ │ └───────── autonomní byte roku
│││ │ │ │ │ │ │ └───────── autonomní byte měsíce
│││ │ │ │ │ │ └───────── autonomní byte dne v měsíci
│││ │ │ │ │ └───────── autonomní byte dne v týdnu
│││ │ │ │ └───────── autonomní byte hodin
│││ │ │ └───────── autonomní byte minut
│││ │ └───────── autonomní byte sekund
│││ └───────── autonomní byte: x, 0, 0, přestupná s., čas1, čas0, čas.změna, anténa
││└───────── příznak nesynchronnosti bytu
│└──────── minutová synchronizace
└─────── sekundová synchronizace (pomlčka - není synchronizace

mezera - je synchronizace)

Při dobrém příjmu se zobrazuje podobný údaj: 

0 08-C3 42 13 04 16 11 00 AAAAAAA 000000
08 49 41 13 04 16 11 00

 
Stručný výpis: 

20.11.00 01 16:53:45,50
│ │ │ │ │ │ │ └───────── čítač po 50ms
│ │ │ │ │ │ └───────── sekunda
│ │ │ │ │ └───────── minuta
│ │ │ │ └───────── hodina
│ │ │ └───────── den v týdnu
│ │ └───────── rok
│ └───────── měsíc Než se údaj zasynchronizuje
└───────── den v měsíci je první číslice každého údaje F.



 

3.14.6 – KARTA SYSTÉMOVÉHO RELÉ A ŘADIČE DCF77 - ME1 

 
 

Instalace 
INSTALACI PROVÁDĚJTE POUZE PŘI VYPNUTÉ ÚSTŘEDNĚ 

nebezpečí poškození karty nebo ústředny, které vede ke  ZTRÁTĚ ZÁRUKY!! 
 

• karta se zasune do expanzního portu 
• je-li připojen převodník tabla TBB, připojí se jeho kabel na konektor karty ME1 
• připojí se výstupní zařízení na relé a externí přijímací modul na dekodér DCF 
• stínění kabelů se připojí na zemnící můstek 
• po zapnutí napájení se upraví umístění a orientace externího přijímacího modulu 

tak, aby rudá LED na kartě ME1 blikala v sekundových intervalech 

Technické parametry ME1 
 pracovní teplota ......................................................................... 0° až +40°C 
 zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ...............................-10° až +50°C 
 odběr ......................................................................................... cca 1 mA/12V 
 spínané napětí relé ……............................................................. max.125VAC, 30VDC 
 spínaný proud relé ..................................................................... 2A/30VDC/kontakt 
                            0,5A/125VAC/kontakt 
 rozměry v mm (š-v-h) ............................................................... 99 - 72 - 40 

Způsob objednávky ME1 
 ME1R - karta systémového relé 
 ME1D - karta dekodéru DCF 
 ME1    - karta dekodéru DCF a systémového relé 
 

 



 

OVLÁDACÍ PANEL MP1 – 4.1.1 

 

OVLÁDACÍ PANEL MP1 

Popis MP1 

Tento typ panelu je základním modulem systému DOMINUS - MILLENNIUM na lince 
DOMINOR. Panel MP1 je určen pouze pro spolupráci s ústřednou MU2, MU3 a MU4, které 
jsou vybaveny rozhraním DN-BUS. Umožňuje komunikaci systému s obsluhou. K modulu lze 
připojit řadu snímačů různých typů. 

Modul MP1 funkčně zajišťuje 
• zobrazování na displeji 2x20 znaků 
• ovládání foliovou klávesnicí s 16 tlačítky, se 4 programovatelnými funkcemi F1 až 

F4 a 3 šiftovacími tlačítky 
• akustický výstup 
• 8 optických indikátorů  

• SYSTÉM PŘIPRAVEN 
• OSTRÝ REŽIM 
• ZVLÁŠTNÍ REŽIM 
• POPLACH 

• PORUCHA 
• SÍŤ 
• BATERIE 
• PŘEDZVĚST 

• optický indikátor VOLBA pro potřeby systému nebo s programovatelnou funkcí 
• možnost připojení 1 – 2 různých snímačů 
• verze s integrovaným bezkontaktním snímačem 
• sledování sabotážního kontaktu modulu 
• 1 dvojitě vyvážený vstup pro připojení čidla a jeho tamperu vyvážený odpory 

2,4kΩ a 3,9kΩ s rozmítaným vyvážením. Při rozmítaném vyvážení čidel je 
vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno nahradit zdrojem napětí. 

• vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%) 
• 1 výstup programovatelných ústřednou pro ovládání elektrického zámku 

s omezením aktivního stavu dveřním kontaktem 
• nastavení přenosové rychlosti na lince z ústředny podle potřeb systému 
• nastavení adresy modulu (0 až 31) přepínačem 
• 1 vstup pro externí tlačítko pro ovládání elektrického zámku 
• 1 výstup pro externí indikaci stavu zóny 
• při použití snímače je panel doplněn pamětí EEPROM pro lokální hesla (50 - 203 

hesel) nebo pro uložení důvodů pro příchod a odchod v případě docházkového 
panelu 

• typ určený pro docházkový systém umožňuje autonomní volbu příčiny odchodu a 
příchodu před sejmutím karty 

Typy MP1 
MP1 - základní typ bez vstupů, výstupů a snímačů 
MP1 - 1 - 1 - NO - typ se vstupem pro čidlo (C), tlačítko (T), dveřní kontakt (D) a 

výstupem pro elektrický zámek (R-R) 
MP1 - 1 - 1 - NO/TM - (C, T, D, RR) - typ s jedním snímačem DALLAS 
MP1 - 1 - 1 - NO/SB3 - (C, T, D, RR) - typ s řadičem snímačů SB3 a jedním portem pro 

snímač s rozhraním Wiegand xx, Rosslare 26, ABA track 2,  



 

4.1.2 – OVLÁDACÍ PANEL MP1 

 
 

MP1 - 1 - 1 - NO/PROX - předchozí typ s integrovaným snímačem bezkontaktních karet 
TST 01, TSC 01, TSC DM a s připojitelným dalším externím snímačem s rozhraním 
Wiegand 26 nebo Rosslare a s lokální funkcí pro docházkový systém 

MP1 - 1 - 1 - NO/SB3-2 - typ se dvěma připojitelnými externími snímači s rozhraním 
Wiegand xx nebo Rosslare a s lokální funkcí pro docházkový systém 

Pohled na panel MP1 

 
 
 
 
 
 
 

 

šiftovací tlačítka displej 2x20 znaků 

indikační 
prvky 

funkce dané 
programem 

zruš (Esc) 

kurzor nahoru 

kurzor dolů 

potvrď (Enter) 

kurzor vpravo 

kurzor vlevo 

 

MZM 

klávesnice 

ADRSv.1
Sv.2 

SN 

TAMP
TRV 

zakončení linky - ze strany pájení interní bezkontaktní snímač 



 

OVLÁDACÍ PANEL MP1 – 4.1.3 

 

ADR - nastavení adresy a režimu relé MP1 

SV1 - popis svorek konektoru 
 
 
 
 
A,B - data z ústředny 
+ - vstup napájecího napětí 12V 
┴ - elektrická zem 
C - vstup pro dvojitě vyvážené čidlo 
D - dveřní kontakt 
R,R - kontakt relé pro ovládání elektrického zámku 
T - vstup pro externí tlačítko pro ovládání elektrického zámku 
L1 - výstup pro indikaci zóny 
L2 - výstup pro indikaci zóny - inverze L1 

 
SV2 - popis svorek konektoru  ( jen typ /SB3, /SB3-2, /TM, /PROX) 

 
 
 
 
 

typ rozhraní 
svorka Dallas Wiegand, 

Rosslare ABA track 2 dva externí 
Wiegand, Rosslare 

Z - elektrická zem pro snímač ⊥(okraj) ⊥ ⊥ ⊥ 

0 - vstup snímače                  (0e) data(střed) D0 DATA D0 (Ext) 

1 - vstup snímače                  (1e) - D1 CLK D1 (Ext) 

2 - vstup/výstup snímače       (0i) data(střed) - INSERT D0 (Int) 

5 - napájení snímače 5V        (1i) - osazeno jen po dohodě s 
výrobcem D1 (Int) 

 

 

adresa +0/+1 

adresa +0/+4 

 ON 

  1    2     3     4    5    6 6 

adresa +0/+8 
adresa +0/+16

adresa +0/+2 
režim relé OFF  - relé ovládané pouze ústřednou 

ON   - relé v režimu elektrický zámek (ovládané
 také externím tlačítkem (T) a se sepnutím
 omezeným interním časem panelu 
 a rozpojením jako reakce na stav dveřního
 kontaktu (D)) 

   L1   L2    T     R     R    D    C     ⊥     +     +     B     ⊥     A 

    Z     0     1      2   (5)     Z     0  e  1     0  i  1 



 

4.1.4 – OVLÁDACÍ PANEL MP1 

 
 

SN - nastavení režimu snímače 
  ( jen typ s řadičem SB3) 

1 2 3 4        R - rozepnuto, S - ON sepnuto 
R R R R Wiegand 26 bit 
R R R S Wiegand 42 bit 
R R S R Rosslare 26 bit – jedno tlačítko čeká na kartu 

a předává se do ústředny s kartou (0 - 9, *=zvonek � 1, # � enter) 
R R S S Rosslare 26 bit - tlačítka se přenášejí  samostatně jako stisky 

klávesnice ( 0 - 9, * � esc, # � enter) 
R S R R Dallas 
R S S R Integrated engineering 32 bit 
R S S S Integrated engineering 32 bit - 13b+17b se samostatně převede na 

dekadická čísla 
S R R R ABA track 2 

 
Po dohodě s výrobcem lze řadič doplnit o další typy snímačů (např. TETRONIK Fx181 s 
rozhraním Dallas s opakovaným čtením, atd.…) 
Bylo ověřeno připojení snímačů Rosslare na vzdálenost 60m kabelem FI - HT06 čtyřmi 
žilami, a na vzdálenost 150m se zdvojenými vodiči pro elektrickou zem a pro napájení. 

Panel MP1 s integrovaným bezkontaktním snímačem musí být nastaven na typ Wiegand 26 
nebo Rosslare 26. K tomuto panelu lze na vnější svorky připojit druhý externí snímač s takto 
nastaveným rozhraním. 

Doplňkovou klávesnici Rosslare Keypad Reader AY-Q54 lze při nastaveném 
přenosovém formátu 6 připojit jako typ Wiegand 26 nebo Rosslare 26. Kombinace šesti 
kláves pak vytvoří „kartu“, která se přenese do panelu. Při nastaveném přenosovém formátu 1 
a režimu snímače RRSS - Rosslare 26 se může použít klávesnice jako satelitní klávesnice 
k MP1. Tamper AY-Q54 se připojí přes vyvažovací odpor na vstup C klávesnice MP1. 

 
TRV - propojka prosvětlení displeje 

Spojením kontaktů lze nastavit trvalé prosvětlení displeje. Při rozpojení se displej 
automaticky prosvětluje jen při práci s klávesnicí nebo při akustické signalizaci. 

 
TAMP - tamper modulu 

Připojení linky k MP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

  ON 

   1    2    3     4  

 zemnící můstek 

data 
napájení

elektrická zem 

stínění 
kabelu 

   +   B    ⊥   A

linka DN-bus 



 

OVLÁDACÍ PANEL MP1 – 4.1.5 

 

 elektrický
zámek 

napájení 
elektrického

zámku 

dveřní kontakt 
- zavřeno 

  R   R    D        ⊥        + 

elektrický zámek 
s malým odběrem 

12V= 

dveřní kontakt 
- zavřeno 

  R   R    D        ⊥    

 

C ⊥ +

čidlo tamper
napájení 
čidla 

+ - 

panel 

čidlo tamper 

3k9 2k4 3k9 
2k4 

C 

⊥ 
čidlo 

 

L1  L2  T ⊥ 

externí tlačítkoindikační LED

Ovládání dveří MP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připojení externího tlačítka a indikace zóny (pro otvírání dveří z druhé strany)  
 
 
 
 
 
 
 

Připojení čidla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokální funkce MP1 
Panely s lokální funkcí pro docházkový systém (MP1-1-1-NO/PROX a MP1-1-1-NO/SB3-

2) umožňují uložit do interní paměti EEPROM texty a kódy pro důvody odchodu nebo 
příchodu. Panely umožňují připojit dva snímače – interní PROX nebo snímač (i) pro různé 
odchody i příchod a externí snímač nebo snímač (e) pro příchod. Přepínat režim klasický 
panel/docházkový lze současným stiskem kláves kurzor vlevo + kurzor vpravo. Docházkový 
režim se indikuje dvojšipkou vpravo dole. Klávesami kurzor nahoru, resp. kurzor dolů lze 
listovat v příčinách a po navolení správné příčiny se sejme karta. Do sw-verze 16 je implicitně 
nastaven (tj. bez listování v příčinách) pro interní snímač (i) důvod ODCHOD. Od sw-verze 
17 lze jako implicitní důvod volit PŘÍCHOD nebo ODCHOD pomocí kombinace kláves rudý 
shift + kurzor vlevo + kurzor vpravo. Po dobu stisku se zobrazuje nový implicitní důvod, 
který si panel trvale pamatuje. 



 

4.1.6 – OVLÁDACÍ PANEL MP1 

 
 

Instalace MP1 
Ovládací panel se umisťuje libovolně v prostoru objektu na svislou plochu tak, aby byla 

zajištěna dobrá čitelnost displeje a nehrozilo nebezpečí nárazů do panelu. 
Způsob upevnění je zřejmý z obrázku: 

 
 
 
 
 
Postup montáže: 

• odšroubujeme dva šrouby na horní straně modulu 
• sejmeme víko skříňky 
• do spodní hmoždinky zašroubovat vrut tak, aby mezi zdí a hlavou vrutu byla 

mezera na sílu plechu vany OP1 
• vanu nasadit dolním otvorem na vrut 
• je-li vana volná, sejmout ji z vrutu a vrut mírně dotáhnout 
• tak postupovat až jde vana ztuha vsunout mezi zeď a hlavu vrutu 
• zašroubovat dva horní vruty  (ne dotáhnout) 
• vanu vyrovnat dle vodováhy a horní vruty dotáhnout 
• připojíme potřebné kabely do svorkovnic a jejich stínění na můstek MZM 
• nasadíme kryt skříňky a zajistíme ho dvěma šrouby na horní straně skříňky 
• nasadíme dvě krytky šroubů 

Technické parametry MP1 
pracovní teplota ...................................................... 0° až +40°C  
zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ............-10° až +50°C 
pracovní napětí ......................................................... 9 až 16V  
rozvážení vstupu ...................................................... ±30% 
MP1 - odběr při 12V...........................< 40mA+30mA/osvětlení displeje 
MP1-1-1-NO/TM - odběr při 12V......... 40mA+30mA/osv. displeje+11mA/relé 
MP1-1-1-NO/SB3 - odběr při 12V........ 54mA+30mA/osv. displeje+11mA/relé 
spínaný proud relé …………………………..…….. 0,5A 
rozměry v mm (š-v-h) ............................................... 218 - 167 - 34 

Způsob objednávky MP1 
MP1 - základní typ - bez vstupů a výstupů 
MP1 - 1 - 1 - NO - typ se vstupem pro čidlo (C), tlačítko (T), dveřní   

  kontakt (D) a výstupem pro elektrický zámek (RR) 
MP1 - 1 - 1 - NO/TM - předchozí typ se snímačem DALLAS 
MP1 - 1 - 1 - NO/SB3 - předchozí typ s řadičem snímačů SB3 
MP1 - 1 - 1 - NO/PROX - MP1-1-1-NO/SB3 s integrovaným snímačem 

bezkontaktních karet TST 01, TSC 01, TSC DM a 
s připojitelným dalším externím snímačem 

A[mm] 172 
B[mm] 125 

φ vrtáku [mm] 5,5 
φ hmoždinky [mm] 6 

vruty[mm] 4x30 

A

A/2

B



 

OVLÁDACÍ PANEL MP1 – 4.1.7 

 

s rozhraním Wiegand 26 nebo Rosslare 26 a s lokální 
funkcí pro docházkový systém 

MP1 - 1 - 1 - NO/SB3-2 - MP1-1-1-NO/SB3 se dvěma připojitelnými externími 
snímači s rozhraním Wiegand 26 nebo Rosslare 26 a 
s lokální funkcí pro docházkový systém 

MP2 ... - panely MP1 v zamykatelné skříňce 

Bezkontaktní snímače Rosslare 
Vnitřní provedení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AY-D12     AY-D11      AY-C12  AY-C11    AY-D19    AY-C19 
 
Venkovní provedení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     AY-H12                  AY-J12         AY-K12          AY-L12                    AY-M12 

Keypad Reader Rosslare AY-Q54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1.8 – OVLÁDACÍ PANEL MP1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINKOVÝ MODUL MM1 – 4.2.1 

 

LINKOVÝ MODUL MM1 

Popis MM1 
Modul zajišťuje připojení čidel k systému, sběr stavů čidel, ovládání až osmi 

bezpotenciálových výstupů a komunikaci s ústřednou. Modul se připojuje na linky DN-BUS 
systému. Linkový modul se skládá z desky s elektronikou a skříňky. 

Deska elektroniky obsahuje obvody styku s linkou, s čidly, s výstupy a řídící část. 
Funkčně zajišťuje: 

• 8 dvojitě vyvážených vstupů pro připojení čidel a jejich tamperů s digitální pamětí 
stavů, s rozmítaným vyvážením odpory 2,4 kΩ a 3,9 kΩ nebo 

• 8 jednoduše vyvážených vstupů pro připojení čidel nebo tamperů s digitální pamětí 
stavů, s rozmítaným vyvážením odpory 2,4 kΩ 

• sledování sabotážního kontaktu linkového modulu 
• vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o30%) 
• 0 - 8 bezpotenciálových programovatelných výstupů 
• nastavení adresy modulu 
• automatické nastavení přenosové rychlosti z ústředny 

Napájení modulu je napětím 12V. 
Při rozmítaném vyvážení čidel je vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno 

nahradit zdrojem napětí.  

Pohled na modul MM1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2.2 – LINKOVÝ MODUL MM1 

 
 

 
 

 

 

zemnící můstek 

ochranný kontakt 

zakončení 
linky 

DIP 

0   1    2    3   4   5   6     7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis svorek MM1 
 A,B - svorky pro připojení datových vodičů linky 
 ⊥ - elektrická zem pro připojení rozvodů čidel nebo země z linky 
 + - napájecí napětí 12V pro linkový modul z linky a napájecí napětí pro napájení 
   rozvodů čidel 
 C0 - vstup pro připojení čidla a tamperu 0 
 C1 - vstup pro připojení čidla a tamperu 1 
 C2 - vstup pro připojení čidla a tamperu 2 
 C3 - vstup pro připojení čidla a tamperu 3 
 C4 - vstup pro připojení čidla a tamperu 4 
 C5 - vstup pro připojení čidla a tamperu 5 
 C6 - vstup pro připojení čidla a tamperu 6 
 C7 - vstup pro připojení čidla a tamperu 7 
 O0 - bezpotenciálový výstup 0 
 O1 - bezpotenciálový výstup 1 
 O2 - bezpotenciálový výstup 2 
 O3 - bezpotenciálový výstup 3 
 O4 - bezpotenciálový výstup 4 
 O5 - bezpotenciálový výstup 5 
 O6 - bezpotenciálový výstup 6 
 O7 - bezpotenciálový výstup 7 

Proudová zatížitelnost bezpotenciálových výstupů je 1A. 



 

LINKOVÝ MODUL MM1 – 4.2.3 

 

Tabulka nastavení adres a vyvážení MM1 

Připojení linky k MM1 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 
 

Připojení čidla k MM1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

adresa +0/+1 

adresa +0/+4 

 ON 

  1    2     3     4    5    6

adresa +0/+8 
adresa +0/+16

adresa +0/+2 
vyvážení (ON - dvojitě) 

(jednoduše vyvážený typ se 
dodává po dohodě s výrobcem) 

 zemnící můstek 

data napájení 

elektrická zem

stínění 
kabelu 

   +   B    ⊥   A 

linka DN-bus 

 

 

C ⊥+

čidlo tamper
napájení 
čidla 

+ - 

MM1 

čidlo tamper 

3k9 2k4 3k9 
2k4 

C 

⊥ 
čidlo 

 



 

4.2.4 – LINKOVÝ MODUL MM1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

zemnící 
můstek 

linka DN-bus 

         ⊥    ⊥    ⊥    ⊥   +    +    +    +   B    ⊥   A   C0  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

S - stínění kabelu 

čidlo 

2k4 

tamper

3k9 

kontakt 
relé 

  
Ox 

Příklad zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalace linkového modulu MM1 
Linkový modul se umisťuje libovolně v prostoru objektu v libovolné poloze. Výška nad 

podlahou se doporučuje min. 20 cm, nehrozí-li nebezpečí nárazů do modulu. 
Připojení linkového modulu k lince a připojení čidel k linkovému modulu je možné po 

odšroubování dvou šroubů na čelní straně linkového modulu a sejmutí krytu skříňky. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Napojení na linku, připojení čidel, příp. sabotážních kontaktů rozvodů je patrné z obrázku 

„Příklad zapojení“. Čidla nebo smyčky z čidel musí splňovat podmínku na celkový 
vyvažovací odpor  3,9 kΩ/10% a tampery 2,4 kΩ/10% pro dvojitě vyvážený režim a 
2,4 kΩ/10% pro jednoduše vyvážený režim. Modul, který lze přepnout na jednoduše vyvážený 
se dodává po dohodě s výrobcem. 

Před kontrolou činnosti systému je nutné nastavit správnou adresu linkového modulu! 

Technické parametry MM1 
pracovní teplota ................................................. 0° až +40°C  
zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .......-10° až +50°C 
pracovní napětí .................................................... 9 až 16V  
odběr při 12V ...................... 12 až 27mA podle vyvážení +11mA/1sepnuté relé 
rozvážení vstupu ................................................. ±30% 
spínaný proud relé ..……………………..…….. 0,5A/kontakt 
rozměry v mm (š-v-h) .......................................... 217 - 167 - 33 

A[mm] 172 
B[mm] 116 

φ vrtáku [mm] 5,5 
φ hmoždinky [mm] 6 

vruty[mm] 4x30 

 A 

A/2 

B



 

LINKOVÝ MODUL MM1 – 4.2.5 

 

Způsob objednávky MM1 
Moduly se dodávají jen v provedení s dvojitě vyváženými vstupy. 

MM1 - 1 - NO - typ s jedním relé 
MM1 - 8 - NO - typ s osmi relé 
 



 

4.2.6 – LINKOVÝ MODUL MM1 

 
 

 
 
 
 



 

ŘADIČ SNÍMAČŮ MR1 – 4.3.1 

 

ŘADIČ SNÍMAČŮ MR1 

Popis MR1 
Řadič MR1 je určen pouze pro spolupráci s ústřednou MU2, MU3 a MU4, které jsou 

vybaveny rozhraním DN-bus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul MR1 funkčně zajišťuje 
• indikaci stavu zóny 
• tlačítko pro ovládání významu hesla 
• akustický výstup 
• 2 optické indikátory pro zobrazení stavu zóny a stavu čtení snímačem  
• možnost připojení 1 – 2 různých snímačů 
• sledování sabotážního kontaktu modulu 
• 1 dvojitě vyvážený vstup pro připojení čidla a jeho tamperu vyvážený odpory 2,4kΩ 

a 3,9kΩ s rozmítaným vyvážením 
• vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%) 
• 1 výstup programovatelných ústřednou pro ovládání elektrického zámku 

s omezením aktivního stavu dveřním kontaktem 
• nastavení přenosové rychlosti na lince z ústředny podle potřeb systému 
• nastavení adresy modulu (0 až 31) přepínačem 
• paměť lokálních hesel EEPROM (50 - 203 hesel) 

Při rozmítaném vyvážení čidel je vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno 
nahradit zdrojem napětí.  

Typy MR1 
MR1/TM - typ se vstupem pro čidlo (C), dveřní kontakt (D) a výstupem pro elektrický 

zámek (R-R) a jedním snímačem DALLAS 



 

4.3.2 – ŘADIČ SNÍMAČŮ MR1 

 
 

zakončení 
linky 

stav 
zóny 

stav 
relé 

TAMP 

SA1 SA1 

ADR SN 

 R  R  D   +  B  ⊥   A  ⊥  C   5   2  1   0   

SV1

interní 
bezkontaktní 

snímač 

MR1/SB3 - (C, T, D, RR) - typ s řadičem snímačů SB3 a jedním portem pro snímač 
s rozhraním Wiegand xx, Rosslare 26, ABA track 2,  

MR1/PROX - předchozí typ s integrovaným snímačem bezkontaktních karet TST 01, TSC 01, 
TSC DM a s připojitelným dalším externím snímačem s rozhraním Wiegand 26 

MR1/SB3-2 - typ se dvěma připojitelnými externími snímači s rozhraním Wiegand xx 
MRB1/…. - verze MR1/…  pro ovládání bytových jednotek 
MRW1/…. - verze MR1/…s převodníkem RS232 pro spolupráci s programem SetTermW 

Pohled na řadič MR1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADR - nastavení adresy a režimu relé MR1 

SV1 - popis svorek konektoru 
 

 
 
 
 

A,B - data z ústředny 
+ - vstup napájecího napětí 12V 
┴ - elektrická zem 
C - vstup pro dvojitě vyvážené čidlo 
D - dveřní kontakt 
R,R - kontakt relé pro ovládání elektrického zámku 

 

adresa +0/+1 

adresa +0/+4

 ON 

  1    2     3     4    5     6 

adresa +0/+8 adresa +0/+16

adresa +0/+2 
režim relé 

ON  - relé ovládané pouze ústřednou 
OFF - relé v režimu elektrický zámek (ovládané 
 také externím tlačítkem (T) a se sepnutím
 omezeným interním časem panelu 
 a rozpojením jako reakce na stav dveřního
 kontaktu (D)) 

    1  i  0     1  e  0     Z      R    R    D     +     B     ⊥    A     ⊥    C     5      2     1     0     Z 



 

ŘADIČ SNÍMAČŮ MR1 – 4.3.3 

 
 

typ rozhraní 
Svorka Dallas Wiegand, 

Rosslare ABA track 2 dva externí 
Wiegand, Rosslare 

Z - elektrická zem pro snímač ⊥(okraj) ⊥ ⊥ ⊥ 

0 - vstup snímače                 (0e) data(střed) D0 DATA D0 (Ext) 

1 - vstup snímače                 (1e) - D1 CLK D1 (Ext) 

2 - vstup/výstup snímače      (1i) data(střed) - INSERT D0 (Int) 

5 - napájení snímače 5V       (1i) - osazeno jen po dohodě s 
výrobcem D1 (Int) 

SN - nastavení režimu snímače 
  ( jen typ s řadičem SB3) 

1 2 3 4        R - rozepnuto, S - ON sepnuto 
R R R R Wiegand 26 bit 
R R R S Wiegand 42 bit 
R R S R Rosslare 26 bit – jedno tlačítko čeká na kartu 

a předává se do ústředny s kartou (0 - 9, *=zvonek � 1, # � enter) 
R R S S Rosslare 26 bit - tlačítka se přenášejí  samostatně jako stisky 

klávesnice ( 0 - 9, * � esc, # � enter) 
R S R R Dallas 
R S S R Integrated engineering 32 bit 
R S S S Integrated engineering 32 bit - 13b+17b se samostatně převede na 

dekadická čísla 
S R R R ABA track 2 

 
Po dohodě s výrobcem lze řadič doplnit o další typy snímačů (např. TETRONIK Fx181 s 
rozhraním Dallas s opakovaným čtením, atd.…) 
Bylo ověřeno připojení snímačů Rosslare na vzdálenost 60m kabelem FI - HT06 čtyřmi 
žilami, a na vzdálenost 150m se zdvojenými vodiči pro elektrickou zem a pro napájení. 

Řadič MR1 s integrovaným bezkontaktním snímačem musí být nastaven na typ Wiegand 
26 nebo Rosslare 26. K tomuto panelu lze na vnější svorky připojit druhý externí snímač 
s takto nastaveným rozhraním. 

Doplňkovou klávesnici Rosslare Keypad Reader AY-Q54 lze při nastaveném 
přenosovém formátu 6 připojit jako typ Wiegand 26 nebo Rosslare 26. Kombinace šesti 
kláves pak vytvoří „kartu“, která se přenese do řadiče MR1. Při nastaveném přenosovém 
formátu 1 a režimu snímače RRSS - Rosslare 26 se může použít klávesnice jako satelitní 
klávesnice k MR1. Tamper AY-Q54 se připojí přes vyvažovací odpor na vstup C řadiče MR1. 

 
TAMP - tamper modulu 
 
SA1 - tlačítko pro ovládání významu hesla 
 
indikátor LED - rudá/zelená - indikuje stav zóny 
indikátor LED - žlutá - kopíruje stav relé 

U MRB1 žlutá LED  svítí trvale, 
 zelená LED odemčen podsystém (kopíruje stav relé) 
 rudá LED zamčen podsystém 

  ON 

   1    2    3     4  



 

4.3.4 – ŘADIČ SNÍMAČŮ MR1 

 
 

 elektrický 
zámek 

napájení 
elektrického 

zámku 

dveřní kontakt 
- zavřeno 

  R   R    D        ⊥        + 

elektrický zámek 
s malým odběrem 

12V= 

dveřní kontakt 
- zavřeno 

  R   R    D        ⊥    

 zemnící můstek 

data 
napájení 

elektrická zem 

stínění 
kabelu 

   +   B    ⊥   A 

linka DN-bus 

 

C ⊥ + 

čidlo tamper
napájení 
čidla 
+ - 

řadič 

čidlo tamper 

3k9 2k4 3k9 
2k4 

C 

⊥ 
čidlo 

Připojení linky k MR1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

Ovládání dveří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připojení čidla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ŘADIČ SNÍMAČŮ MR1 – 4.3.5 

 

 

r 
+ 
zdroj 12V 

- 

sériový port PC 

Připojení MRW1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Instalace MR1 
Řadič se umisťuje libovolně v prostoru objektu na svislou plochu tak, aby byla zajištěna 

dobrá čitelnost displeje a nehrozilo nebezpečí nárazů do řadiče. 
• vytáhneme krytku z otvoru na horní straně modulu a vyšroubujeme šroubek z otvoru 
• sejmeme rámeček modulu  
• sejmeme nosič přední fólie - tlakem nahoru se uvolní z horních držáků a po mírném  

 vyklonění horní části se tlakem dolů nosič uvolní 

• podle nákresu vyvrtáme tři upevňovací otvory 
• do otvorů zatlučeme tři hmoždinky ∅ 6 mm 
• do dolní hmoždinky zašroubujeme vrut 4x30 mm          

 (ČSN 02 1812.05) tak, aby mezi  zdí a hlavou vrutu           
 zůstala mezera na sílu plechu vany - cca 1mm 

• nasadíme vanu na dolní vrut 
• přitiskneme vanu ke zdi - je-li vana na spodním vrutu volná,           

 vanu sejmeme a vrut mírně dotáhneme 
• tak postupujeme, až jde vana ztuha zasunout mezi zeď a hlavu           

 vrutu 
• zašroubujeme horní dva vruty (ne dotáhnout), vanu vyrovnáme         

 a horní vruty dotáhneme 
• připojíme kabely do svorkovnice a jejich stínění na zemnící můstek 

 

n o sič  

e le k tro n ik a  

van a  

b o čn í p o h led  
 

42mm 

80mm

21mm 
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• nasadíme nosič přední fólie opačným postupem, než je uvedeno         
 výše 

• nasadíme rámeček a do otvoru na horní straně zašroubujeme šroub 
• nasadíme a zamáčkneme kryt šroubu 

Technické parametry MR1 
pracovní teplota ........................................................ 0° až +40°C  
zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .......-10° až +50°C 
rozvážení vstupu ................................................. ±30% 
odběr MR1/TM ........................................... 13mA/12V+11mA/relé 
odběr MR1/SB3 .......................................... 17mA/12V+11mA/relé 
odběr MR1/PROX ....................................... 20mA/12V+11mA/relé 
spínaný proud relé ………………………… 0,5A 
rozměry v mm (š-v-h) ................................... 80 - 124 - 25 

Způsob objednávky MR1 
MR1/TM - typ se snímačem DALLAS 
MR1/SB3 - typ s řadičem snímačů SB3 
MR1/PROX - MR1/SB3 s integrovaným snímačem bezkontaktních karet 

TST 01, TSC 01, TSC DM a s připojitelným dalším externím 
snímačem s rozhraním Wiegand 26 nebo Rosslare 26 

MR1/SB3-2 - MR1/SB3 se dvěma připojitelnými externími snímači s rozhraním 
Wiegand 26 nebo Rosslare 26 

MRB1/…. - verze MR1/…pro ovládání bytových jednotek 
MRW1/…. - verze MR1/…s převodníkem RS232 pro spolupráci s programem 

SetTermWBezkontaktní snímače Rosslare 

Bezkontaktní snímače Rosslare 
Vnitřní provedení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AY-D12     AY-D11      AY-C12  AY-C11    AY-D19    AY-C19 
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Venkovní provedení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     AY-H12                  AY-J12         AY-K12          AY-L12                    AY-M12 
 

Keypad Reader Rosslare AY-Q54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ŘADIČ SNÍMAČŮ MR2 

Popis MR2 
Řadič MR2 je určen pro spolupráci s ústřednou MU1, MU2, MU3 a MU4, které jsou 

vybaveny rozhraním DN-bus. Je určen pro stejný provoz jako MR1 a pro dočasný autonomní 
provoz jako přístupový zámek s vlastní pamětí karet a pamětí událostí. Paměť karet je plněna 
ústřednou a paměť událostí lze ústřednou číst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul MR2 funkčně zajišťuje 
• připojení 2 snímačů ve funkci externího a interního snímače 
• indikaci stavu zóny 
• tlačítko pro ovládání významu sejmuté karty 
• akustický výstup 
• 2 optické indikátory pro zobrazení stavu zóny a stavu čtení snímačem  
• možnost připojení 1 – 2 snímačů 
• sledování sabotážního kontaktu (tamperu) modulu 
• 1 dvojitě vyvážený vstup pro připojení čidla a jeho tamperu vyvážený odpory 

2,4kΩ a 3,9kΩ s rozmítaným vyvážením. (Při rozmítaném vyvážení čidel je 
vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno nahradit zdrojem napětí.) 

• vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%) 
• 1 vyvážený vstup pro připojení dveřního kontaktu vyvážený odporem 2,4kΩ 

s rozmítaným vyvážením 

ŘADIČ SNÍMAČŮ MR2 – 4.7.1 



 
 

 

• 1 bezpotenciálový výstup programovatelný ústřednou pro ovládání elektrického 
zámku s volbou klidového stavu - rozepnuto/sepnuto 

• nastavení přenosové rychlosti na lince z ústředny podle potřeb systému 
• nastavení adresy modulu (0 až 31) přepínačem 
• paměť lokálních karet EEPROM (do 2000 karet) 
• paměť historie EEPROM (do 5895 událostí) 

Typy MR2 
MR2 se dodává jen ve verzích bez  interního piezoměniče a tlačítka ale s interními LED 

diodami, aby bylo možno sledovat činnost modulu. Jestliže bude třeba připojit vnější 
LED diody s odběrem 20 mA, je třeba interní rudou a zelenou LED odstranit.  

MR2-1 - typ s jedním řadičem SB5 a jedním portem pro snímač s rozhraním Wiegand, 
Rosslare, ABA track 2 a Dallas 

MR2-2 - typ se dvěma řadiči SB5 a dvěma porty pro snímače s rozhraním Wiegand, 
Rosslare, ABA track 2 a Dallas 

 

Pohled na řadič MR2 
  

interní 
snímač 

interní 
PIEZO 

ADR

SN 

J1 

J2 

J3 

TAMP

SV 1

SA 1

 ž interní
 z LED
 r 

SB5 
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ADR - nastavení adresy a režimu relé MR2 
 O 

N 
 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 

adresa +0/+1 

adresa +0/+4 

adresa +0/+8 

adresa +0/+16 

adresa +0/+2 

režim relé 

ON  - relé ovládané pouze ústřednou 
OFF - relé v režimu elektrický zámek (se sepnutím 
 omezeným interním časem panelu 
 a rozpojením jako reakce na stav dveřního 
 kontaktu (D))  

SV1 - popis svorek konektoru 
    Z     Z     R    R     L     L     D     C    ⊥     +     +     B     ⊥    A    E     E     E     I      I      I 

   2     1     2     1     2     1                                                              2     1     0     2     1     0  
 
 

 
 
A,B  - data z ústředny 
+  - vstup napájecího napětí 12V 
┴  - elektrická zem 
C  - vstup pro dvojitě vyvážené čidlo 
D  - vstup pro dveřní vyvážený kontakt 
R2,R1 - kontakt relé pro ovládání elektrického zámku 
Z2,Z1   - funkce podle nastavení J1 
L1 - výstupy pro LED indikátor - zelený (nejsou-li osazeny interní LED) 
L2 - výstupy pro LED indikátor - rudý (nejsou-li osazeny interní LED) 
 

typ rozhraní 
Svorka Ex, resp. Ix Dallas Wiegand, 

Rosslare ABA track 2 

0 - vstup snímače data(střed) D0 DATA 
1 - vstup snímače - D1 CLK 
2 - vstup/výstup snímače - výstup LED vstup INSERT 

 
 
 
 
 

J1 – nastavení akustického výstupu 
(není li použit interní piezoměnič), nebo další dvě svorky pro elektrickou zem 
 

přepnutí výstupů Z1+Z2 
pro externí piezoměnič 

přepnutí výstupů Z1+Z2 
na elektrickou zem 

 
 
 
 
 

J2 – nastavení režimu výstupů 
- umožňuje měnit režim relé a externích LED na výstupech L1 a L2 
  relé   S – v klidu sepnuto / R – v klidu rozepnuto

 zelená LED  S – v klidu svítí / R – v klidu nesvítí

 rudá LED     S – v klidu svítí / R – v klidu nesvítí
 zelená LED  S – 20mA / R – 2mA nebo interní

 rudá LED     S – 20mA / R – 2mA nebo interní
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J3 – zakončovací odpor linky  zakončovací odpor nepřipojen 
zakončovací odpor připojen  

SN - nastavení režimu snímače 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O 
N 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 8 

 1 - záměna interního a externího snímače

 4-8 - volba typu snímače

 2 – ON - výstup (E2/I2) pro LED ve snímači je v klidu +5V/0V 
 3 – ON - výstup (E2/I2) pro LED ve snímači je aktivován 

8 7 6 5 4    (R - rozepnuto, S - ON sepnuto) 
R R R R R Wiegand 26 bit 
R R R S R Wiegand 42 bit 
R R S R R Rosslare 26 bit A – jedno tlačítko čeká na kartu a předává se do ústředny 

s kartou ( 0 - 9, zvonek=*  1, #  enter) 
R R S S R Rosslare 26 bit B – tlačítka se přenášejí samostatně jako stisky 

klávesnice ( 0 - 9, *  esc, #  enter) 
R S R R R Dallas 
R S S R R Integrated engineering 32 bit B - převod na 4B – binární kódování 
R S S S R Integrated engineering 32 bit D - 13b+17b se samostatně převede na 

dekadické číslice (2B + 3B) 
S R R R R ABA TRACK 2 
R S R R S Tetronik FX181 

Po dohodě s výrobcem lze řadič doplnit o další typy snímačů. 
Bylo ověřeno připojení snímačů Rosslare na vzdálenost 60m kabelem FI - HT06 čtyřmi 
žilami, a na vzdálenost 150m se zdvojenými vodiči pro elektrickou zem a pro napájení. 

Řadič MR2 s integrovaným bezkontaktním snímačem musí být nastaven na typ Wiegand 
26 nebo Rosslare 26. K tomuto panelu lze na vnější svorky připojit druhý externí snímač 
s takto nastaveným rozhraním. 

Doplňkovou klávesnici Rosslare Keypad Reader AY-Q54 lze při nastaveném 
přenosovém formátu 6 připojit jako typ Wiegand 26 nebo Rosslare 26. Kombinace šesti 
kláves pak vytvoří „kartu“, která se přenese do řadiče MR2. Při nastaveném přenosovém 
formátu 1 a režimu snímače RRSSR - Rosslare 26 se může použít klávesnice AY-Q54/64 
jako satelitní klávesnice k MR2. Tamper AY-Q54/64 se připojí přes vyvažovací odpor na 
vstup C řadiče MR2. 

U snímačů s rozhraním Wiegand nebo Rosslare je možno třetí svorku (E2, I2) použít 
pro řízení interní LED snímače (je-li vybaven příslušným vstupem). Tento výstup 
kopíruje stav indikačních LED (rudé/zelené) modulu MR2. 

 
TAMP - tamper modulu 
 
SA1 – připojení tlačítka pro ovládání významu sejmuté karty 
 
indikátor LED - rudá/zelená - indikuje stav zóny 
indikátor LED - žlutá - kopíruje stav relé 
  Pozn.: 
 Jsou-li osazeny interní diody (rudá a zelená) musí být externí diody L1 a L2 na odběr 
2mA a přepínače J2 nastaveny pro tento odběr. 
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Připojení linky k MR2 
  zemnící můstek 

data 
napájení 

elektrická zem 

stínění 
kabelu 

   +   B    ⊥   A 

linka DN-bus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

Ovládání dveří 
  elektrický 

zámek 

napájení 
elektrického 

zámku 

dveřní kontakt 
- zavřeno 

  R   R    D        ⊥        + 

elektrický zámek 
s malým odběrem 

12V= 

dveřní kontakt 
- zavřeno 

  R   R    D        ⊥    

2k4 2k4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro prevenci možných potíží při spínání induktivní zátěže je nutno zabránit šíření rázů 
v napájecí soustavě systému. Proto se doporučuje připojovat zámky samostatným kabelem (ne 
spolu se snímačem) a napájení zámku vést samostatným kabelem ze samostatné sekce zdroje, 
nebo ze zvláštního zdroje pro periferie systému. 

 

C ⊥ + 

čidlo tamper
napájení 
čidla 
+ - 

řadič 

čidlo tamper 

3k9 2k4 3k9 
2k4 

C 

⊥ 
čidlo 

Připojení čidla 
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  Z   Z               L    L                                + 
  2   1               2    1 

A 

A 

K 

K 

piezoměnič typu 
KPE112, KPE110 

nastavení J1 

externí tlačítko SA1 

z 

r 

nastavení J2 se 
provede podle 

pracovního proudu 
použitých LED 

 
 

  Z   Z               L    L                                + 
  2   1               2    1 

A 

A 

K 

K 

piezoměnič typu 
KPE112, KPE110 

nastavení J1 

externí tlačítko SA1 

z 

r 

nastavení J2 se 
provede podle 

pracovního proudu 
použitých LED 

Připojení externích LED, piezoměniče a tlačítka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ⊥   +               E    E    E    I     I     I 
                          2    1     0    2    1    0 

R – odpor podle 
požadavku na řízení LED 

snímače 

stínění 

R 

Připojení externích LED ve snímači s rozhraním INDALA/ROSSLARE 
 

R 

připojení 
snímačů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Instalace MR2 
Modul se umisťuje libovolně v prostoru objektu tak, aby nehrozilo nebezpečí nárazů do 

řadiče. 
 

 

 

 

 

Připojení modulu k lince a připojení vstupů a 
výstupů modulu je možné po odšroubování dvou 
šroubů na čelní straně modulu a sejmutí krytu skříňky. 

Před kontrolou činnosti systému je nutné nastavit 
adresu linkového modulu. 

A

A/2

B

A[mm] 172 
B[mm] 116 

φ vrtáku [mm] 5,5 
φ hmoždinky [mm] 6 

vruty[mm] 4x30 

Technické parametry MR2 
pracovní teplota ................................................... 0° až +40°C  
zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .......-10° až +50°C 
rozvážení vstupů ................................................. ±30% 
odběr MR2 ............................................................ 31,0mA/12V+11mA/relé 
odběr MR2-2 ...............................................….... 35,5mA/12V+11mA/relé 
spínaný proud relé .......................................….... 0,5A 
(zátěž nesmí vlivem svého kapacitního nebo induktivního charakteru ani krátkodobě přesáhnout tuto hodnotu) 
rozměry v mm (š-v-h) ......................................... 212x166x33 

Způsob objednávky MR2 
MR2-1 - typ s jedním rozhraním snímačů 
MR2-2 - typ se dvěma rozhraními snímačů 
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Bezkontaktní snímače Rosslare 
Vnitřní provedení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AY-D12       AY-D11         AY-C12    AY-C11      AY-D19       AY-C19 

 
Venkovní provedení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     AY-H12                  AY-J12         AY-K12          AY-L12                    AY-M12 
 

Keypad Reader Rosslare AY-Q54 

Prox + Keypad Reader Rosslare AY-Q64 
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TABLO MT1 

Popis MT1 
Řadič MT1 je určen pouze pro spolupráci s ústřednou MU2, MU3 a MU4, které jsou 

vybaveny rozhraním DN-bus. Základní počet 40 výstupů je rozšiřitelný zásuvnými moduly 
MT1C po 40 výstupech do celkových 160. Modul MT1 a MT1C se vyrábí ve dvou variantách: 

• MT1/N (MT1C/N) s výstupy se spínacím tranzistorem spínajícím k elektrické zemi 
a sériovým odporem 4k7 pro připojení indikační LED diody 2mA z napájení 12V, 
470R pro připojení indikační LED diody 20mA z napájení 12V a bez omezovacího 
odporu pro spínání maximálně 50V a 100mA. Ochranná dioda umožňuje připojit 
induktivní zátěž (relé). Stav výstupů po zapnutí a resetu (sepnuto/ rozepnuto)je 
závislý na stavu DIL přepínače. 

• MT1/P (MT1C/P) s výstupy se spínacím tranzistorem spínajícím ke kladnému pólu 
napájení a sériovým odporem 4k7 pro připojení indikační LED diody 2mA z 
napájení 12V, 470R pro připojení indikační LED diody 20mA z napájení 12V a bez 
omezovacího odporu pro spínání maximálně 50V a 100mA. Stav výstupů po 
zapnutí a resetu (sepnuto/ rozepnuto)je závislý na stavu DIL přepínače 

Výstupy umožňují trvalý svit, zhasnutí a blikání a inverzní blikání. 
Výstupy umožňují přímé připojení jednoduchých a dvoubarevných LED se společnou 

anodou nebo katodou na výstupy po sobě následující (výstup 1+2, 3+4, 4+5,….). Tím je 
umožněno indikovat až 10 stavů (zhasnuto, R, Z, Ž, R bliká, Z bliká, Ž bliká, bliká ZR, bliká 
ŽR, bliká ŽZ). 

K modulu MT1 a MT1C lze připojit kartu 40 spínacích relé MT11 (max. 0,5A/kontakt). 
K modulu MT1, MT1C a MT11 lze připojit desku MT12, která převádí výstupy typu 

plochý kabel na šroubovací svorky. 

Pohled na modul MT1 
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Pohled na modul MT1C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADR - nastavení adresy a nulování MT1 
Lze nastavit adresu 00 – 31 pro 

samostatný modul MT1.  
Pro kombinaci MT1+MT1C je 

třeba sepnout spínač DIL6 – spínač 
DIL1 pak nemá na adresu vliv a 
modul obsadí v adresním prostoru 
dvě adresy. Na sudé adrese jsou 
výstupy MT1 a na liché MT1C. 

Pro kombinaci 
MT1+MT1C+MT1C je třeba sepnout 

DIL7 – spínače DIL1 a 2 pak nemají na adresu vliv a modul obsadí v adresovém prostoru tři 
adresy. Na prvé adrese jsou výstupy MT1 a na druhé adrese výstupy prvé MT1C a na třetí 
adrese výstupy druhé MT1C. 

Pro kombinaci MT1+MT1C+MT1C+MT1C je třeba sepnout DIL6 a 7 – DIL1 a 2 pak 
nemají na adresu vliv a modul obsadí v adresovém prostoru čtyři adresy. Na prvé adrese jsou 
výstupy MT1 a na druhé adrese výstupy prvé MT1C, na třetí adrese výstupy druhé MT1C a na 
čtvrté adrese výstupy třetí MT1C. 

DIL8 slouží k manuálnímu nulování výstupních spínačů a nastavení jejich režimu spínání: 
- je-li výchozí poloha OFF, je klidový stav spínačů (po zapnutí i resetu modulu) 

„rozepnuto“, aktivní stav je „sepnuto“. Přepne-li se DIL 8 na méně než 2s do polohy ON, 
rozepnou se všechny výstupy 

- je-li výchozí poloha ON, je klidový stav spínačů (po zapnutí i resetu modulu) „sepnuto“, 
aktivní stav je „rozepnuto“. Přepne-li se DIL 8 na méně než 2s do polohy OFF, sepnou se 
všechny výstupy 

 

adresa +0/+1 

adresa +0/+4

 ON 

  1    2    3     4    5    6     7    8 

adresa +0/+8 adresa +0/+16

adresa +0/+2 

+1 adresa 

+2 adresy 

nulování a 
polarita 
výstupů 

 



 

TABLO MT1 – 4.4.3 

 

SV1 - popis svorek konektoru 
 

 
 
 
 

A,B - data z ústředny 
+ - vstup napájecího napětí 12V pro řadič 
┴ - elektrická zem 
U - vstup napájecího napětí výstupních spínačů 01 - 20 
V - vstup napájecího napětí výstupních spínačů 21 - 40 
Z - zvuk – výstup pro piezoměnič (např. KPE126). Zapojí se mezi Z a +. 
R - nulování výstupů (paralelní funkce s 8. spínačem ADR). V klidu rozpojeno. 
T - vstup externího tamperu pro zabudování modulu do větší skříně (pro alarm spínej 

na elektrickou zem, v klidu rozpojeno). Při jeho využití musí být tamper na desce 
stisknut. 

J1 – připojení zakončovacího odporu DN linky 
J2 – volba napájecího napětí výstupních spínačů a volba společného vývodu spínačů 

J2.1 - volba napětí pro společný vývod výstupů 21 - 40 
J2.2 - volba napájecího napětí pro spínače výstupů 01 - 20 
J2.3 - volba napětí pro společný vývod výstupů 01 - 20 
J2.4 - volba napájecího napětí pro spínače výstupů 21 - 40 

    U    V     +    +    B    ⊥     A    ⊥    ⊥    Z    R    ⊥     T 

 

J2.1      J2.3 

J2.2      J2.4 
  Spínače 00 – 19 se napájejí ze svorky U (napájení ze samostatného zdroje) 

Spínače 00 – 19 se napájejí ze svorky + (z napájení linky) – vhodné při 
malém odběru (podle zatížení linkového zdroje). 

Spínače 20 – 39 se napájejí ze svorky V (napájení ze samostatného zdroje) 

Spínače 20 – 39 se napájejí ze svorky + (z napájení linky) – vhodné při 
malém odběru (podle zatížení linkového zdroje). 

Společný vývod spínačů 00 – 19, na který se připojí zátěž je připojen na 
napájení spínačů podle volby J2.2. 

Společný vývod spínačů 00 – 19, na který se připojí zátěž je připojen na 
elektrickou zem. 

Společný vývod spínačů 20 – 39, na který se připojí zátěž je připojen na 
napájení spínačů podle volby J2.4. 

Společný vývod spínačů 20 – 39, na který se připojí zátěž je připojen na 
elektrickou zem. 



 

4.4.4 – TABLO MT1 

 
 

Varianty přepínače J2 pro moduly MT1/N a MT1/P: 

 
J3 – volba sériového odporu výstupního spínače č. 00 - 09 

 MT1/N - spínače 00 – 39 se napájejí ze svorky + (z napájení linky), společný 
vývod je připojen na svorku +. 

zátěž 
+

MT1/N - spínače 00 – 39 se napájejí ze svorky U a V, společný vývod je 
připojen na svorku U a V. 

zátěž 
U nebo V

U nebo V

MT1/P - spínače 00 – 39 se napájejí ze svorky + (z napájení linky), společný 
vývod je připojen na elektrickou zem. 

zátěž 

+

trvale zapojeno 
z výroby 

zátěž 

MT1/P - spínače 00 – 39 se napájejí ze svorky U nebo V, společný vývod je 
připojen na elektrickou zem. 

Výstup  
 9                                     1   0 

4k7 – LED 2mA/12V

470R – LED 20mA/12V

bez odporu, připojení relé, připojení MT11 
– POZOR – při připojení LED hrozí 
poškození výstupního tranzistoru a LED 



 

TABLO MT1 – 4.4.5 

 

J4 – volba sériového odporu výstupního spínače č. 10 – 39 

 
TAMP - tamper modulu 
K1 – konektor výstupů 0 – 19 

   40 – pinový konektor pro plochý kabel. Výstup číslo 0 je na označeném pinu, pin  
    v sousední řadě je společný vývod atd... 
K2 – konektor výstupů 20 – 39 

   40 – pinový konektor pro plochý kabel. Výstup číslo 20 je na označeném pinu, pin  
    v sousední řadě je společný vývod atd... 
K3 – konektor pro propojení MT1 – MT1C – MT1C – MT1C plochým kabelem MT1K2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Výstup 19 
18 

 
 
 
 
 
 

11 
10 

4k7 – LED 2mA/12V

470R – LED 20mA/12V

bez odporu, připojení relé, připojení MT11 
– POZOR – při připojení LED hrozí 
poškození výstupního tranzistoru a LED 

Výstup 39 
38 

 
 
 
 
 
 

21 
20 

 

MT1 
na adrese A 

MT1C 
na adrese A+1

MT1C 
na adrese A+2

MT1C 
na adrese A+3 

 



 

4.4.6 – TABLO MT1 

 
 

 zemnící můstek 

data napájení 

elektrická zem 

stínění 
kabelu 

   +   B    ⊥   A 

linka DN-bus 

Připojení linky k MT1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

Připojení výstupů MT1 bez externího napájecího zdroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MT1/N 
MT1C/N 

+ 

DN-bus 

MT1/N 
MT1C/N 

+ 

DN-bus 

MT1/P 
MT1C/P 

+ 

DN-bus 

out 00

COM 

out 00

COM 

COM 

out 00

 



 

TABLO MT1 – 4.4.7 

 

Připojení výstupů MT1 s externím napájecím zdrojem 

 

out 00

COM 

MT1/N 
MT1C/N 

+ 

DN-bus 

Zdroj 
12-14V 

MT1/N 
MT1C/N 

+ 

DN-bus 

Zdroj 
12-14V 

MT1/P 
MT1C/P 

+ 

DN-bus 

Zdroj 
12-14V 

out 00

COM 

out 00

COM 

U 

+ 
U 

U 
+ 

+ 



 

4.4.8 – TABLO MT1 

 
 

 

 

+ + + 

+ + 

G R G R 

 

0  1  2  3                         16        19     výstupy 

 1  2 

20   22                           36        39 

 3  4

K13 K14 

Propojení MT1 a LED kabelem MT1K3-xxx 
Připojení jednoduché LED k       Připojení dvoubarevné LED k 
MT1P:       MT1N:       MT1P:       MT1N: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled na desku MT11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deska relé MT11 se propojí s deskou MT1/N nebo MT1C/N dvěma plochými kabely 

MT1K1-xxx (spojí se konektory K1-K11 a K2 - K12). Výstupní kontakty relé jsou vyvedeny 
na konektory K13 (výstupy 01-20) a K14 (výstupy 21-40). Kontakty jsou na desce spojeny a 
vyvedeny na svorky 1, 2, 3, 4, které lze využít k napájení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABLO MT1 – 4.4.9 

 

Uvedené rozložení spojů umožňuje rozpojovat podle potřeby relé přerušením společného 
spoje na menší skupiny a svorky. Liché piny výstupních konektorů K13, K14 jsou pak ve 
skupině spojeny, sudé jsou samostatné. Jestliže odstraníme příčný spoj zcela budou všechna 
relé samostatná. Obrázek části desky ze strany spojů usnadní orientaci. 

Připojení výstupů na desku MT11 
Připojení společného pólu zdroje je 

možné buď na svorku 1, 2, 3, 4 desky 
MT11, nebo na straně zátěže, tj. za 
kabelem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled na desku MT12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deska slouží k připojení výstupů MT1 a MT1C přes šroubovací svorky. Připojuje se ke 

konektorům K1, K2 modulu MT1 (MT1C) dvěma plochými kabely MT1K1-xxx (spojí se 
konektory K1-K21 a K2 – K22). Výstupy jsou vyvedeny na svorky v tomto pořadí:  
výstup 00 -> A1, výstup 01 -> B1,….Společné vývody jsou vyvedeny na trojice svorek nalevo 
v obou řadách pro výstupy 00 – 19 (resp. A1, B1 – A10, B10) a na trojice svorek napravo 
v obou řadách pro výstupy 20 – 39 (resp. A11, B11 – A20, B20). Rozložení svorek je dáno 
předpokládaným použitím především pro připojení dvoubarevných LED diod (např. na svorky 
A1, B1 a společnou svorku).

 

 1 

pin 1 

pin 2 
zdroj 

 

výst 17 výst 38 

 



 

4.4.10 – TABLO MT1 

 
 

 

A1 

B1 

A1 

B1 

Připojení MT12 s LED se společnou          LED se společnou 
katodou             anodou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled na desku MT12R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deska slouží k připojení výstupů MT1 přes šroubovací svorky. Připojuje se ke konektorům 

K13, K14 modulu MT11 dvěma plochými kabely MT1K1-xxx (spojí se konektory K13-K21 a 
K14 – K22). Výstupy jsou vyvedeny na svorky v tomto pořadí:             
výstup 00 -> A1, výstup 01 -> B1,….Společné vývody jsou vyvedeny na trojice svorek nalevo 
v obou řadách pro výstupy 00 – 19 (resp. A1, B1 – A10, B10) a na trojice svorek napravo 
v obou řadách pro výstupy 20 – 39 (resp. A11, B11 – A20, B20).  

Pohled na desku MT13 
Deska slouží k připojení výstupů MT1 nebo MT11 přes šroubovací svorky. K MT1 se 

připojuje ke konektorům K1, K2 dvěma plochými kabely MT1K1-xxx (spojí se konektory 
K1-K31 a K2 - K32). Výstupy jsou vyvedeny na svorky tak, že mají společné svorky „a“. 

K MT11 se připojuje ke konektorům K13, K14 dvěma plochými kabely MT1K4-xxx (spojí 
se konektory K13-K31 a K14 - K32). Výstupy jsou vyvedeny na svorky tak, že výstupy 
z MT11 mají společné výstupy „b“.  

Na svorky TT je vyveden tamper pro případ,že je deska zabudována do samostatné skříňky. 
 
 
 
 
 
 

 



 

TABLO MT1 – 4.4.11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhrn možností propojení desek a potřebných kabelů 
 

 

 



 

4.4.12 – TABLO MT1 

 
 

Orientace na konektorech pro ploché kabely všech desek 

 

Technické parametry MT1, MT11 
pracovní teplota ........................................................ 0° až +40°C  
odběr MT1N .........................…………................. 9,1mA/13,5V 
   včetně 40 LED 2mA  ..…………................ 107mA/13,5V 
odběr MT1P  .........................…………................. 9,4mA/13,5V 
   včetně 40 LED 2mA  ..…………................ 111mA/13,5V 
odběr MT11 .........…………................................. 11mA/relé 
   (kusově ověřen odběr 2,5mA/relé s předřadným odporem 4k7) 
spínané napětí relé ................................................ 100V 
spínaný proud relé ................................................  0,5A (výkon 10VA) 
 
 
 

 
výstup spínacího 

tranzistoru 

společný vývod 

společný přívod 

společný vývod 

společný přívod 

společný přívod 

výstup kontaktu 
relé 

vinutí relé 

jednotlivé přívody

jednotlivé přívody

jednotlivé přívody

jednotlivé přívody



 

TABLO MT1 – 4.4.13 

 

Způsob objednávky MT1 
MT1/N - modul 40 výstupů typu otevřený kolektor - spínání na elektrickou 

zem, přímé připojení LED diod 2mA/12V, 20mA/12V, 
dvoubarevných diod se společnou anodou, desky relé MT11, nebo 
přímý výstup s mezními hodnotami pro spínání 100mA a 50V 

MT1/P - modul 40 výstupů typu otevřený kolektor - spínání na kladný pól 
zdroje, přímé připojení LED diody 2mA/12V, 20mA/12V, 
dvoubarevných LED diod se společnou katodou, nebo přímý 
výstup s mezními hodnotami pro spínání 100mA a 50V 

MT1C/N - rozšiřující deska 40 výstupů typu otevřený kolektor - spínání na 
elektrickou zem, přímé připojení LED diod 2mA/12V, 
20mA/12V, dvoubarevných LED diod se společnou anodou, 
desky relé MT11, nebo přímý výstup s mezními hodnotami pro 
spínání 100mA a 50V 

MT1C/P - rozšiřující deska 40 výstupů typu otevřený kolektor - spínání na 
kladný pól zdroje, přímé připojení LED diody 2mA/12V, 
20mA/12V, dvoubarevných LED diod se společnou katodou, 
nebo přímý výstup s mezními hodnotami pro spínání 100mA a 
50V 

MT11 - deska 40 relé ( spínaný proud 0,5A, 10VA) 
MT12 - deska převodu výstupů MT1 z plochého kabelu na šroubovací 

svorky – sudé vodiče spojeny 
MT12R - deska převodu výstupů MT11 z plochého kabelu na šroubovací 

svorky – sudé vodiče spojeny 
MT13 - deska převodu výstupů MT1 nebo MT11 z plochého kabelu na 

šroubovací svorky – všechny vodiče samostatně – nevyrábí se 
MT1K1-xxx - kabel pro propojení 

  MT1/N nebo MT1C/N s deskou relé MT11 
  MT1/x nebo MT1C/x s deskou MT12 

  MT11 k MT12R 
  MT11 k MT13 
 - xxx je délka v cm 
MT1K2 - kabel pro propojení MT1 a max. 3 x MT1C 
MT1K3-xxx - kabel pro připojení výstupů k MT1 nebo MT11 s volným koncem 

pro připojení pájením 
 - xxx je délka v cm 
MT1K4-xxx - kabel pro připojení MT1 k MT13 

- xxx je délka v cm 
 

Moduly jsou dodávány bez mechanických skříněk. MT1, MT11, MT12 a MT13 lze 
zabudovat do skříňky modulu MM1 (s rozměry v mm (š-v-h) 217 - 167 – 33) 
 
 

 
 
 



 

4.4.14 – TABLO MT1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZDROJ MN1– 4.5.1 

 

NAPÁJECÍ MODUL MN1 

Popis MN1 
Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje 

vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci spínaného zdroje. Umožňuje 
monitorování stavu zdroje ústřednou prostřednictvím linky DN-bus. 

Modul sestává ze síťového konvertoru, desky elektroniky a baterie. 
Síťový konvertor SPoweR 1PS13V8/10A zajišťuje připojení napájecího modulu 
k elektrorozvodné síti. Konvertor obsahuje síťový filtr a spínaný zdroj s výstupním 
stejnosměrným napětím 13,8V/10A. Napájení modulu je síťovým napětím  
230 V + 6%, - 10 %, 50 Hz ±±±± 2 %. 
Deska elektroniky zajišťuje  

•  výstupní napětí s elektronickým jištěním proti zkratu: 13,7V/ 5A při síťovém 
 napájení 

•  zálohování napájení akumulátorem 12V/až 65Ah ), která je průběžně dobíjena   
 z vestavěného nabíječe 

• nastavitelné omezení nabíjecího proudu podle kapacity akumulátoru 

• odpojení hluboce vybitého akumulátoru ( <.10V) 

• elektronická ochrana proti přetížení a zkratu s automatickým restartem 

• elektronická ochrana proti tepelnému přetížení 

•optická indikace sítě, stavu akumulátoru, stavu výstupu 

MN1 - Linkový modul integrovaný na desce elektroniky zajišťuje 
• přenos stavu zdrojové části jako stavů čtyř vstupů 

• výpadek sítě 

• pokles napětí akumulátoru, přítomnost akumulátoru 

• zkrat na výstupu zdroje/stav (vypnuto-zapnuto)výstupu 

• úplný výpadek zdroje 

• 1 dvojitě vyvážený vstup pro připojení čidla s ochranným kontaktem 

• sledování ochranného kontaktu skříně 

• přenos dalších interních stavů zdroje (napětí a teploty) 

• 1 výstup pro řízení zdroje ústřednou (vypnutí/zapnutí výstupního napětí) 

Ústředna komunikuje s linkovým modulem jako s linkovým modulem typu MM1. 
MN1Z – Osazené výstupy A, B, C umožňují přenášet stav zdroje do jiných typů linkových 
modulů. Ochranný kontakt skříně je samostatně připojitelný na linkový modul. 
Skříň zajišťuje ochranu modulu proti neoprávněnému vniku zámkem a ochranným 

kontaktem. 



 

4.5.2 – ZDROJ MN1 

 
 

 

NABÍJEČ 
1 - 4A 

SÍŤOVÝ 
KONVERTOR  

13V/10A = 

REGULÁTOR

ŘÍDÍCÍ 
OBVODY 

MN1 

VÝSTUPNÍ 
SPÍNAČ 5A

AKUMULÁTOR 
12V 

VÝSTUPNÍ 
NAPĚTÍ ZDROJE

SÍŤ 230V ~ 

ODPÍNAČ 

DN-BUS 

ČIDLO 

OCHRANNÝ 
KONTAKT 

ŘÍDÍCÍ 
OBVODY 

MN1Z 

A 

B 

C 

OCHRANNÝ 
KONTAKT 

Blokové schéma MN1, MN1Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napájecí modul MN1, pohled do skříně 
 



 

ZDROJ MN1– 4.5.3 

 
 

DESKA ELEKTRONIKY 

AKUMULÁTOR

Sv230 
SÍŤOVÝ KONVERTOR

ZEMNICÍ 
MŮSTEK 

ochranný kontakt 
MN1Z 

FU1 
 síťová pojistka

 

adresa 

FU3 FU2FU4

Sv.2 

Sv1

ochranný 
kontakt 

indikace 
nastavení nabíjecího proudu

zakončovací odpor linky DN-bus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deska elektroniky MN1 - pohled na stranu součástek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.5.4 – ZDROJ MN1 

 
 

ochranný 
kontakt 

indikace 

Sv1 

nastavení nabíjecího proudu

adresa 

 

PE 

N 

L 

ochranný vodič 

střední vodič 

konvertor 1PS13V8 

fázový vodič 

pojistka T1,25A 

 
Pojistky FU1 – T1,25AL 250V (primární pojistka zdroje) 
     FU2 - F6,3AH 250V (pojistka proti přepólování akumulátoru) 
     FU3 - F6,3AH 250V (bočník/pojistka nabíječe akumulátoru) 
     FU4 - F6,3AH 250V (bočník/pojistka výstupu) 

Čelní pohled na desku elektroniky MN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indikace - zelená - dioda pro indikaci napájení ze sítě 
     - žlutá  - dioda pro indikaci stavu výstupu 

    - rudá  - dioda pro indikaci stavu akumulátoru 
 

Svorkovnice Sv230 - připojení sítě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svorkovnice Sv1  - výstup zdroje, rozhraní DN-bus a vstup čidla 

 

Svorky MN1: 
   - ochranná zem (– stínění kabelů) 
+13V - výstupní napětí zdroje 
⊥   - elektrická zem zdroje 
C   - vstup pro čidlo 
+   - vstup napájení elektroniky z linky DN-bus (není nezbytné). Zajišťuje činnost 

integrovaného linkového modulu při úplném výpadku zdroje MN1 a přenášení 
jeho stavu do ústředny 

B   - datový vodič linky DN-bus 
⊥   - elektrická zem linky DN-bus 
A  - datový vodič linky DN-bus

   -----      -----    ------ +13V ------   -------- ⊥ ---------   C      +     B     ⊥    A

 



 

ZDROJ MN1– 4.5.5 

 

        Zdroj MN1Z: 

adresa +0/+1 

adresa +0/+4 

 ON 

  1    2     3     4    5    6 

adresa +0/+8 
adresa +0/+16

adresa +0/+2 nepoužito 

výstup C: 
výpadek/ON - zkrat 

 ON 

  1    2  

ostatní 
nepoužito 

Svorky MN1Z: 
   - ochranná zem (– stínění kabelů) 
+13V - výstupní napětí zdroje 
⊥   - elektrická zem zdroje 
C  - výstup - úplný výpadek zdroje nebo zkrat na výstupu (podle přepínače DIL) 

(výstup typu otevřený kolektor, při výpadku/zkratu rozpojen) 
+   - vstup napájení elektroniky (není nezbytné). Zajišťuje činnost elektroniky při 

úplném výpadku zdroje MN1Z 
B   - výstup - porucha akumulátoru (výstup typu otevřený kolektor, při poruše rozpojen) 
⊥   - elektrická zem pro připojení externího linkového modulu 
A  - výstup - výpadek sítě (výstup typu otevřený kolektor, při výpadku rozpojen) 

Nastavení adresy MN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikace stavu zdroje MN1 a MN1Z 
Zelená dioda pro indikaci napájení ze sítě 

• svítí, když je zdroj napájen ze sítě 
• nesvítí při výpadku sítě. 

Žlutá dioda pro indikaci stavu výstupu  
• svítí při zapnutém výstupu 
• je zhaslá při vypnutém výstupu 
• bliká při zkratu 

Rudá dioda pro indikaci stavu akumulátoru 
• svítí, když je akumulátoru v pořádku 
• bliká rychle, klesne-li napětí akumulátoru pod 12,3V  
• bliká pomalu, klesne-li napětí akumulátoru pod 11,8V  
• dioda nesvítí, klesne-li napětí akumulátoru pod 11,3V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.5.6 – ZDROJ MN1 

 
 

Přenos stavu zdroje MN1 do ústředny 
Ochranný kontakt skříňky se přenáší samostatně, obdobně jako v modulu MM1. Další 

stavy se přenášejí obdobně jako vstupy v modulu MM1. Základní stavy jsou vyznačeny tučně, 
ostatní vstupy přenášejí doplňkové informace, které není běžně potřeba v ústředně sledovat je 
možno v ústředně nechat nepoužité. 

č. 7 6 5 4 3 2 1 0 
tampery tam >11,8 bat_sez bat_ne m_24 tchl out sit 
čidla cid >11,3 >12,3 bat_bez m_ust tbat blok bat 

 

tam - tamper čidla C (klidový stav (KS)- vyváženo, alarmový stav (AS) - rozváženo) 
>11,8 - napětí akumulátoru (KS-větší, AS-menší než 11,8V)  
bat_sez - stav akumulátoru se zátěží (KS-v pořádku, AS-nenabitý)  
bat_ne - přítomnost akumulátoru (KS-není připojen, AS-je připojen) 
m_24 - pomocné interní napětí +24V (KS-je větší než 17V, AS-je menší než 17V) 
tchl - teplota chladiče (KS-menší než 100°C, AS-větší než 100°C) 
out - stav výstupu (KS- zapnutý, není zkrat, AS-vypnutý ústřednou nebo zkratem) 
sit - síť (KS-síť zapnuta, AS-síť vypnuta) 
cid - stav čidla C (KS- vyváženo, AS-rozváženo)  
>11,3 - napětí akumulátoru (KS-větší, AS-menší než 11,3V)  
>12,3 - napětí akumulátoru (KS-větší, AS-menší než 12,3V)  
bat_bez - stav akumulátoru bez zátěže (KS-v pořádku, AS-nenabitý) 
m_ust - napětí z pulzního zdroje (KS-v pořádku, AS-nízké nebo žádné napětí) 
tbat - teplota akumulátoru (KS-menší než 50°C, AS-větší než 50°C) 
blok - zdroj bez vstupních napětí (KS-v pořádku, AS-nízká nebo žádná napětí) 
bat - akumulátor (KS-v pořádku, AS-nenabitý, nebo není připojen) 
 
Při zkratu, nebo při překročení odběru přes 5A, dojde k odepnutí výstupního napětí. Zdroj 

se pokusí ihned znovu zapnout výstupní napětí, pokus opakuje po 2s, potom po dalších 4s, 8s, 
16s, 32s, 64s, 128s, 240s (4min). Tím je zajištěno, že po krátkém zkratu se zdroj ihned znovu 
zapne, ale při dlouhodobém zkratu se zdroj zbytečně nepřetěžuje pouze jednou za 4 minuty se 
pokusí znovu připnout napětí na výstup. Zdroj se vypíná také při překročení teploty zdroje a 
při nízkém pomocném napětí 24V. V tomto případě se činnost zdroje obnoví při návratu 
těchto parametrů do normálních mezí. 

Ovládání výstupu zdroje MN1 z ústředny 
Po připnutí modulu MN1 k síti nebo k akumulátoru je výstup ve stavu zapnuto, také po 

resetu linky DN-bus se výstup zdroje zapne. 
Ústředna může výstup zapnout nastavením výstupu 0 do stavu o. 
Ústředna může výstup vypnout nastavením výstupu 0 do stavu c. 



 

ZDROJ MN1– 4.5.7 

 

ochranná zem

připojení konvertoru

připojení baterie

připojení 
konvertoru

Nastavení nabíjecího proudu MN1 
Fixní nabíjecí napětí nedovolí přebíjení akumulátoru. Spojkami lze přesto nastavit 

maximální nabíjecí proud podle kapacity připojeného akumulátoru. Při nízkém nabíjecím 
proudu se však úměrně tomu prodlužuje nabíjecí doba. 

 
Svorkovnice Sv2  - interní propojení s dalšími částmi zdroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1,0 A - baterie s kapacitou 6,5 Ah,10Ah 

 2,1 A - baterie s kapacitou 17Ah, 
                          20Ah, 24Ah 

 4,2 A - baterie s kapacitou 65Ah 

 3,5 A - baterie s kapacitou 38Ah 

 

 

 ⊥     - elektrická zem pro připojení baterie

BAT - + připojení baterie 

S -    - elektrická zem síťového konvertoru

S+   - kladný pól síťového konvertoru

SS    - stav síťového konvertoru 

        - ochranná zem - připojení na můstek

rudá

modrá 

žlutozelená 

bílá 

rudá

modrá

k síťovému 
konvertoru 

k baterii 

na zemnící 
můstek 
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C    +   B    ⊥   A 

4x10k 

 ⊥         C1  C2  C3   C4   ⊥ 

MN1Z 

LM44 

    C   NO

 C, NO - vývody ochranného kontaktu 
  - při zavřených dvířkách sepnuto 
 
 Mezi NO a volnou svorku se 
 připojí vyvažovací odpor pro 
 vstup čidla. 

 
čidlo tamper 

3k9 2k4 

C 

⊥ 

C ⊥ +13V

čidlo tamper napájení 
čidla 

+ - 

MN1 

3k9 

2k4 čidlo 

 data 

napájení 

elektrická zem 

stínění 
kabelu 

  +    B   ⊥   A 

linka DN-bus 

Připojení linky k MN1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí svorku      ! 

Připojení čidla k MN1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelu na zemnicí svorku      ! 

Připojení MN1Z ke vstupům jiného linkového modulu 
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Výstupy A, B, C, proud sepnutým tranzistorem musí být omezen sériovým odporem 
(vyvažovacím) na maximálně 100mA, což pro vyvažovací odpory řádu kiloohmů při 12V je 
vždy splněno. 

Montáž napájecího modulu MN1, MN1Z 
Modul se umístí na zeď v libovolné výšce, s ohledem na montáž a manipulaci při případné 

výměně akumulátoru. 

 

Modul je napájen pevným přívodem ze sítě 230V, 50 Hz. Doporučuje se přívodní vodič 
CYKY 3 x 0,75 dle ČSN 34 7462. 

Síťový přívod je jištěn tavnou pojistkou FU1, umístěnou v pojistkovém držáku šroubovací 
svorkovnice přívodu sítě. Pojistku je možno použít k nouzovému odepnutí zdroje od sítě. 

Stínění všech propojovacích kabelů se připojí do šroubové svorky ochranné země      .  
 
V základním zapojení se stínění všech kabelů spojuje na ochrannou zem ústředny. Při 

větších sestavách a při použití zdrojů MN1 je třeba postupovat tak, aby nedošlo k vytvoření 
zemnících smyček. S ochranným vodičem zdroje jsou proto stínění spojena buď pouze 
v ústředně (pak jsou vodiče spojující zemnící můstek s deskou elektroniky ve zdrojích MN1 
rozpojeny). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A[mm] 326 
B[mm] 149 

φ vrtáku [mm] 10 
φ hmoždinky [mm] 10 

vruty[mm] 5x50 

 A 

A/2 

B 

 
PE 

MUx 

PE 

MN1 

PE 

MN1 

MM1 MM1
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Nebo je stínění kabelů děleno k jednotlivým zdrojům (pak je vodič spojující zemnící 
můstek s deskou elektroniky ve zdrojích MN1 spojen), ale stínění kabelů není propojeno 
vzájemně mezi dvěma zdroji (stínění jednoho kabelu je mezi dvěma zdroji v jednom místě 
přerušeno a každý úsek je připojen na zemnící můstek vždy jen v jednom zdroji).  

Elektrické země všech zdrojů však musí být vždy propojeny! 
Záložní zdroj (akumulátor) se umístí do vyhrazeného prostoru skříně a připojí označenými 

vodiči , mínus pól baterie se připojí ihned, plus pól se připojuje až po kontrole systému. 
Před připojením do systému je u MN1 nutné nastavit adresu interního linkového modulu. 

Technické parametry MN1 
pracovní teplota .................................................. 0° až +40°C 
vstupní napětí ..................................................... 230 V + 6%, - 10 %, 50 Hz ± 2 % 
výstupní napětí při napájení ze sítě ..................... 13,7V 
max. pokles výst. napětí vlivem zátěže ..…….... 0,5V 
maximální výstupní proud .................................. 5A 
maximální kapacita zálohovacího akumulátoru . 64Ah 
odběr bez zátěže z baterie při výpadku sítě ........ 60mA/12,5V 
dobíjecí proud akumulátoru ................................ max. 1A, 2,1A, 3,5A, 4,2A 
elektrická bezpečnost ......................................... EN60950+A1,A2:95 - EZÚ - SZ 201 
třída okolního prostředí ...................................... I - vnitřní chráněné 
krytí ............................................................... .... IP 40 
radiové odrušení ……………………………..... EN55022 třída B 
odolnost proti rušení ........................................... EN50130,IEC100, EN50081-1,      

EN50082-1, EN61000, ENV50140 
výstupy MN1Z ………………………………… max.100V, max.170mA, max.0,36W  
rozměry ………………………………………... 414-262-186 mm 

Způsob objednávky MN1 
MN1 - typ s linkovým modulem na DN-bus 
MN1Z - typ bez linkového modulu 

 
 
 

 PE 

MUx 

PE 

MN1 

PE 

MM1 MM1

MN1 
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OPAKOVAČ PRO SBĚRNICI DN-BUS, 
KONVERTOR NA OPTICKÉ SPOJE MO1 

Opakovač je určen pro regeneraci linkových signálů mezi ústřednou a všemi typy modulů 
DN linky, zvětšuje dosah linky (jeden opakovač zdvojnásobuje dosah linky), umožňuje 
vícenásobné řazení opakovačů a bezproblémové větvení linky v rozsáhlých systémech. 

Konvertor na spoje s optickými vlákny umožňuje v kterémkoliv místě DN-linku přerušit 
párem konvertorů a mezi nimi realizovat spoj prostřednictvím optických vláken. Rozhraní 
těchto konvertorů umožňuje připojit v budoucnu i jiné typy přenosových prostředků - např. 
radiových. 

Modul sestává z desky s elektronikou a skříňky. Napájení modulu je napětím 12V. 
Skříňka se sabotážním kontaktem zajišťuje ochranu vnitřního prostoru modulu. 

Pohled na modul M01 
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OPAKOVAČ MO1O: 

Připojení opakovače MO1O do sestavy systému 

 

 Popis svorek: 
  +u - napájecí napětí 12V z linky od ústředny 
  Bu - datový vodič DN-busu od ústředny 
  ⊥u - elektrická zem 
  Au - datový vodič DN-busu od ústředny 
  +m - napájecí napětí 12V z pokračující linky 
          (od přídavných napájecích modulů) 
  Bm - datový vodič DN-busu ke vzdálenějším linkovým modulům 
  ⊥m - elektrická zem ke vzdálenějším linkovým modulům 
  Am - datový vodič DN-busu ke vzdálenějším linkovým modulům 
  C     - sabotážní kontakt 
  NO - sabotážní kontakt - rozpojeno při vniknutí 

 
Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

 
 Popis indikátorů: 
  Levá LED svítí při aktivitě ze strany ústředny, pravá svítí při aktivitě ze strany modulů. 

Princip činnosti opakovače MO1O 
  Opakovač zajišťuje veškerý datový provoz na lince DN-bus včetně resetu linky a 

automatického přepínání přenosové rychlosti. Na straně k ústředně představuje zátěž jednoho 
modulu.

 

zakončovací 
odpor linky 
DN-bus k 
ústředně

zakončovací 
odpor linky 
DN-bus k 
modulům

indikace 
aktivity U 

indikace 
aktivity M 

sabotážní 
kontakt 
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Příklady zapojení opakovače MO1O z hlediska napájení 
   - vše napájeno z ústředny 

 

   - vše napájeno ze vzdáleného zdroje 

 
   - opakovač napájen z ústředny, další linka ne 

 *) Pozn.: Připojení tohoto zemnícího vodiče není nezbytné. Je však třeba dodržet 
maximální posunutí datových signálů vůči elektrické zemi opakovače o ±7V. Jinak 
budou datové signály omezovány interními ochranami modulu.

 

zemnící 
můstek 

stínění  
kabelu 

DN-bus 
od ústředny pokračující DN-bus 

vyvažovací 

 k linkovému 
         modulu 

 +u    Bu   ⊥u    Au  +m   Bm  ⊥m   Am                N O     C   
 

 

zemnící 
můstek 

stínění  
kabelu 

DN-bus 
od ústředny pokračující DN-bus 

vyvažovací 

 k linkovému 
         modulu 

 +u    Bu   ⊥u    Au  +m   Bm  ⊥m   Am                N O     C   
 

 

zemnící 
můstek 

stínění  
kabelu 

DN-bus 
od ústředny pokračující DN-bus 

vyvažovací 

 k linkovému 
         modulu 

 +u    Bu   ⊥u    Au  +m   Bm  ⊥m   Am                N O     C   

*
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   - opakovač napájen ze vzdáleného zdroje, předchozí linka ne 

 *) Pozn.: Připojení tohoto zemnícího vodiče není nezbytné. Je však třeba dodržet 
maximální posunutí datových signálů vůči elektrické zemi opakovače o ±7V. Jinak budou 
datové signály omezovány interními ochranami modulu. 

 
   - opakovač napájen z ústředny i ze vzdáleného zdroje 

 Modul bude napájen větším z napětí +u a +m. 

Příklady zapojení opakovače MO1O z hlediska topologie 
   - opakovače prodlužující dosah linky DN-bus 

 

 

zemnící 
můstek 

stínění  
kabelu 

DN-bus 
od ústředny pokračující DN-bus 

vyvažovací 

 k linkovému 
         modulu 

 +u    Bu   ⊥u    Au  +m   Bm  ⊥m   Am                N O     C   

*
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DN-bus 
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 k linkovému 
         modulu 

 +u    Bu   ⊥u    Au  +m   Bm  ⊥m   Am                N O     C   
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   - opakovače rozšiřující možnosti větvení DN-busu 

Každá odbočka může dosáhnout délky max. 1200m. 
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KONVERTORY MO1P: 

Připojení konvertoru MO1P do sestavy systému 

 
 Popis svorek: 
  +u - napájecí napětí 12V 
  Bu - datový vodič DN-busu (MASTER - k ústředně, SLAVE - k modulům) 
  ⊥u - elektrická zem 
  Au - datový vodič DN-busu (MASTER - k ústředně, SLAVE - k modulům) 
  +r  - nastavitelné napájecí napětí pro optický převodník (5-13V) 
  ⊥r - elektrická zem pro optický převodník 
  C  - sabotážní kontakt 
  NO - sabotážní kontakt - rozpojeno při vniknutí 

 
Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

 
 Popis indikátorů: 
  Levá LED svítí při aktivitě ze strany ústředny, pravá svítí při aktivitě ze strany modulů. 

Princip činnosti konvertoru MO1P 
 Konvertory zajišťují veškerý datový provoz na lince DN-bus včetně resetu linky a 

automatického přepínání přenosové rychlosti. Na straně k ústředně při počítání maximálního 
počtu připojených modulů (max. 32) představuje zátěž jednoho modulu. 

 Konvertor je nastaven přepínačem režimu na režim MASTER nebo SLAVE.  

 

nastavení napájecího 
napětí +r pro optický 

převodník 
(Imax=175mA) 

konektor pro 
připojení optického 

(nebo jiného) 
převodníku 

propojovací pole 
pro připojení  
převodníku 

přepínače režimu 
MASTER/SLAVE

zakončovací 
odpor linky 

DN-bus 

indikace 
aktivity U 

indikace 
aktivity M sabotážní 

kontakt 
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Přepínače režimu MASTER - SLAVE 
 

nastavení MASTER nastavení SLAVE 

 
konektor pro připojení 

optického (nebo jiného) 
převodníku 

propojovací pole 
pro připojení  
převodníku 

piny 1 - 12 (vstupní) 

 polarita RTS 

 vysílač trvale aktivní / aktivní při aktivním RTS 

pin1, 3, 5, 7, 9 

pin2, 4, 6, 8, 10 

piny 13 – 24 (výstupní) 

OP 

PP 

 
 
 
 
 
 Konvertor MASTER je připojen k lince DN-bus ze směru od ústředny a převádí 

poloduplexní tok dat na dva samostatné simplexní toky dat - jeden (vysílací) ve směru od 
ústředny k modulům a druhý (přijímací) ze směru od modulů k ústředně. Datový kanál 
vysílací může být doplněn řídícím signálem pro zapnutí vysílače nebo pro řízení směru 
přenosu dat v optickém či jiném převodníku. Data a řídící signál jsou poskytovány v obou 
polaritách signálů TTL a v úrovních RS232. To umožňuje připojit ke konvertoru rozličné typy 
převodníků s rozhraním TTL, RS485, RS422, RS232, a to buď nezávislé simplexní 
převodníky (optický kabel pro směr vysílací a pro směr přijímací), nebo poloduplexní 
převodník (optický kabel jeden s přepínáním směru přenosu dat. Vyloučena je však možnost 
připojení převodníku s vlastním řízením přenosu, tj. převodník na kterém se nastavuje 
přenosová rychlost apod. Pro napájení převodníků je modul vybaven stabilizátorem, jehož 
výstupní napětí (max. 175mA) je nastavitelné na 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 11V, 12V, 
neregulované napájecí napětí a pevným stabilizátorem 5V.  

  
Konvertor SLAVE je připojen k lince DN-bus ze směru k modulům a převádí dva 

samostatné simplexní toky dat z optického převodníku - jeden (přijímací) ve směru od 
ústředny k modulům a druhý (vysílací) ze směru od modulů na poloduplexní tok dat 
k modulům. Datový kanál vysílací může být doplněn řídícím signálem pro zapnutí vysílače 
nebo pro řízení směru přenosu dat v optickém či jiném převodníku. Napájení a typy signálů na 
rozhraní k optickému převodníku jsou shodné s konvertorem SLAVE. 

Popis propojovacího pole MO1P 
 Výběr signálů a napájení a jejich umístění na špičkách konektoru pro převodník je dán 

propojením v propojovacím poli.PP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V 12V +u 

nastavení napájecího 
napětí +r pro optický 

převodník 
(Imax=125mA) 
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fix 
1 

fix 
1 

1 

př.B

př.A 

př.C

1 – V1 vysílaná data 

přijímaná data 

řídící signál 

2 – V0 

3 – P1 

4 – P0 

5 – R1 

6 – R0 

7 –  +r 

8 –   ⊥ 

9 – V232 

10 – P232 

11 – R232 

12 –  +5V  

Pohled na 
přepínače: 

1 

A B C 

vstupní 
piny 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL 

RS422/485

RS422/485

RS 422/485

RS232 

RS232 

RS232 

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

1     2 

3     4 

5     6 

7     8 

9   10 

výstupní 
piny PP OP 

K dispozici jsou tyto signály: 
pin 
 1 V1  - vysílaná data (A) - klidový stav H  
 2 V0  - vysílaná data (B)- klidový stav L (s předchozím signálem tvoří pár      

       RS485, RS422) 
 3 P1  - přijímaná data (A) - klidový stav H  
 4 P0  - přijímaná data (B)- klidový stav L (s předchozím signálem tvoří pár     

       RS485, RS422) 
 5 R1  - řídící signál - klidový stav H, přechází do L před vysíláním dat a po jejich   

       vyslání přechází do H 
 6 R0  - řídící signál - klidový stav L, přechází do H před vysíláním dat a po jejich   

       vyslání přechází do L (s předchozím signálem tvoří pár RS485, RS422) 
 7 +r   - nastavitelné napájecí napětí (stejné je i na šroubovacích svorkách) (5-13V) 
 8 ⊥   - elektrická zem 
 9 V232 - vysílaná data RS232 TxD 
10 P232 - přijímaná data RS232 RxD 
11 R232 - řídící signál (polarita přepínatelná přepínačem) RS232 RTS 
12 +5V  - napájecí napětí 5V/150mA 
 
 
 
 



 

OPAKOVAČ MO1 – 4.6.9 

Vstupní piny PP lze propojit podle typu převodníku s následujícími výstupními piny PP, 
které jsou pevně přiřazeny konektoru OP  a při použití plochého kabelu se zařezávacím 
konektorem Cannon 9 k níže uvedeným pinům: 

 
propojovací pole PP 24 19 23 18 22 17 21 16 20 15 

konektor OP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
připojitelný Canon 9 1 6 2 7 3 8 4 9 5 - 

Doporučené typy optických převodníků – multi-mode 
ELO+ OPTOTTL: 
signály na PP se propojí podle následující tabulky: 

signál TTL IN TTL OUT GND IN+8V 
spojení pinů PP 3-23 1-22 8-18 7-16 

připojitelný Canon 9 2 3 7 9 
Přepínač A: 1-2, B: 1-2, C: lib. Napájení r+ se nastaví na 8V. 
ELO+ OPTO422: 
signály na PP se propojí podle následující tabulky: 

signál RxA RxB TxA TxB GND IN+8V 
spojení pinů PP 3-24 4-23 1-22 2-21 8-18 7-16 

připojitelný Canon 9 1 2 3 4 7 9 
Přepínač A: 1-2, B: 1-2, C: lib. Napájení r+ se nastaví na 8V. 
ELO+ OPTO485/TTL: 

• v režimu TTL se nastaví přepínač na převodníku na TTL a MASTER (ECHO vypnuto), 
signály na PP se propojí podle následující tabulky: 

signál TTL IN TTL OUT GND IN+8V 
spojení pinů PP 3-23 1-22 8-18 7-16 

připojitelný Canon 9 2 3 7 9 
Přepínač A: 1-2, B: 1-2, C: lib. Napájení r+ se nastaví na 8V. 

• v režimu 485 se nastaví přepínač na převodníku na RS-485 a MASTER (ECHO vypnuto), 
signály na PP se propojí podle následující tabulky: 

signál dataA dataB RTSA RTSB GND IN+8V 
spojení pinů PP 1-3-24 2-4-23 5-22 6-21 8-18 7-16 

připojitelný Canon 9 1 2 3 4 7 9 
Přepínač A: 2-3, B: 2-3, C: lib. Napájení r+ se nastaví na 8V. 
ELO+ OPTO232: 
signály na PP se propojí podle následující tabulky: 

signál RxD TxD GND 
spojení pinů PP 10-23 9-22 8-20 

připojitelný Canon 9 2 3 5 
Je nutná redukce Canon 9/25. 
Přepínač A: 1-2, B: 1-2, C: lib. Napájení r+ ze šroubovacích svorek se nastaví podle subtypu 

převodníku (6V/150mA, resp. 5V/140mA). 
 

Připojení převodníku pro vlákno single-mode nebo jiných typů převodníků doporučujeme 
konzultovat s dodavatelem. 



 
 

4.6.10 – OPAKOVAČ MO1 

 

zemnící 
můstek 

stínění  
kabelu 

DN-bus 

vyvažovací  k linkovému 
     modulu 

 +u    Bu    ⊥    Au                    N O     C   

 

MR1 
MP1 

MUx 

DN2 

max 1200m 
délka podle typu 
optického spoje max 1200m 

MO1
M 

MO1 
S 

MM1 MT1

MR1 
MP1 

MM1 MT1

MO1
M 

MO1 
S 

MR1 
MP1 

MM1 MT1

pře
vod
ník 

pře
vod
ník 

pře
vod
ník 

pře
vod
ník 

Připojení linky DN-bus ke konvertoru MO1P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklady zapojení konvertorů MO1P z hlediska topologie 

 

MR1
MP1

MUx

DN2

max 1200m
délka podle typu
optického spoje max 1200m

MO1
M

MO1
S

MM1

MT1

MR1
MP1

MM1 MT1

pře-
vod-
ník

pře-
vod-
ník

pře-
vod-
ník

pře-
vod-
ník



 

OPAKOVAČ MO1 – 4.6.11 

Montáž opakovače linkového signálu MO1O a převodníku MO1P 
Modul se umísťuje v prostoru objektu v libovolné poloze, výška nad podlahou se 

doporučuje min.20 cm. 

 

 

 

 

Připojení modulu MO1 k lince je možné po odšroubování dvou šroubů na čelní straně 
modulu a sejmutí krytu skříňky. 

Technické parametry MO1 
pracovní teplota ......................................... 0° až +40°C  
odběr opakovače ........................................ typicky 15mA/13,7V 
odběr konvertoru ........................................ typicky 22mA + odběr převodníku/13,7V 
rozměry opakovače …..……….…………. 110x167x27mm 
rozměry konvertoru …..……….…………. 217x167x33mm 

Způsob objednávky MO1 
MO1O - opakovač linky DB-bus 
MO1PM - převodník MASTER pro optický spoj 
MO1PS - převodník SLAVE pro optický spoj 

MO1P s výše doporučenými optickými převodníky je možné objednat jako komplet se 
zapojeným propojovacím polem PP a propojovacími kabely mezi MO1P a optickými 
převodníky: 

MO1P-OPTOTTL  - MO1PM, MO1PS, 2 x ELO+ OPTOTTL, 2 x propojovací kabel 
MO1P-OPTO422   - MO1PM, MO1PS, 2 x ELO+ OPTO422, 2 x propojovací kabel 
MO1P-OPTO485/TTL- MO1PM, MO1PS, 2 x ELO+ OPTO485/TTL, 2 x propojovací 

kabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

A/2

B

typ MO1O MO1P 
A[mm] 66 172 
B[mm] 116 116 

φ vrtáku [mm] 5,5 5,5 
φ hmoždinky [mm] 6 6 

vruty[mm] 4x30 4x30 
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KOMUNIKÁTOR KMS1 – 5.1.1 

KOMUNIKÁTOR KMS1 

Popis KMS1 
Komunikátor SPELZA KMS1 je určen pro přenos dat mezi ústřednami DOMINUS, 

TERMINUS, DOMINUS MILLENNIUM a pultem centralizované ochrany (PCO) po 
telefonních linkách formáty Silent Knight 4+2 a Franklin Fast 4+2. Telefonní číslo může 
komunikátor volit pulzní volbou. Přenášené kódy mohou být v hexadecimálním formátu. Dvě 
naprogramovaná telefonní čísla mohou obsahovat pauzu nebo čekání na sekundární tón 
v lince. S ústřednou se komunikátor propojí na sériovém rozhraní FAUTOR. Z tohoto 
rozhraní může zpracovat 49 alarmů, sabotáž, tíseň, tamper, síť, baterie (začátek, konec, 
trvání), 3x špatně zadané heslo, reset ústředny, porucha ústředny, reset komunikátoru, 
ovládání 16 zón. Může blokovat přenos, je-li některá zóna v pohotovostním režimu. Má čtyři 
programovatelné výstupy - první je relé s přepínacím kontaktem, další tři jsou typu otevřený 
kolektor (spínající na elektrickou zem). Tři posledně zmíněné výstupy lze naprogramovat pro 
ovládání ústřednových vstupů kombinací stavu vybraných zón. Komunikátor může testovat 
stav telefonní linky měřením oznamovacího tónu v lince a zasíláním testovací zprávy 
(selftest). Programování komunikátoru se provádí změnou obsahu paměti parametrů pomocí 
ovládacího panelu P46, OP1, nebo pomocí počítače. Správná činnost komunikátoru je 
zajištěna interními hlídacími obvody procesoru a zabezpečením obsahu paměti parametrů. 
Veškeré parametry a převodní tabulky komunikátoru lze jednoduše modifikovat, a proto je 
jednoduché rozšiřovat a modifikovat možnosti komunikátoru. 

Paměť parametrů KMS1 
Paměť parametrů je interní EEPROM v procesoru Motorola HC11E9. Lze ji programovat 

buď pomocí PC, nebo pomocí některého z panelů P46 nebo OP1. Komunikátor nebude 
pracovat, není-li paměť parametrů správně naprogramována.  

Pohled na komunikátor KMS1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2.2 – KOMUNIKÁTOR KMS1-M 

 

Instalace KMS1 
• Naprogramovaný komunikátor namontujte do ústředny. V ústředně MU2, MU3 se 

komunikátor upevňuje na úhelník K v levé horní části skříně, v ústředně MU4 se 
komunikátor upevní na montážní desku v pravé horní časti skříně. 

• Spojky na modifikaci výstupů (spojka V2→ výstup O2, spojka V3→ výstup O3, spojka 
V4→ výstup O4) se používají rozpojené. (Připojený odpor 10k se používal pro napojení 
na vstup čidel systému DOMINUS). Při odpojeném odporu lze výstup použít pro spínání 
LED diody se sériovým odporem, nebo relé pro indikaci chybových stavů. 

• Propojte komunikátor s ústřednou 
• Připojte výstupy 

 

 

+

⊥ - elektrická zem

TEL - telefon 

LIN - telefonní  linka 

       - ochranná zem 

 COM - připojení kabelu 
 KUD, KUT, KIP 

 TERM - připojení 
   kabelu KID

 DOM - připojení 
 kabelu KID 

 V2 

 V4 

 V3 
 

 RES - tlačítko

 

 

ústředna, nebo 
programovací počítač 

programovací panel P46 programovací panel OP1 

 NO 

 NC 

 C 

 O4

 O3

 O2

 

 

 
          MU2, MU3                                        MU4 

 Ucc 

výstup 

rozepnuto 

Ucc 

680R

Ucc 

 LED 
20mA relé

 



 

KOMUNIKÁTOR KMS1 – 5.1.3 

• Připojte telefonní linku a telefonní přístroj. Není-li telefon připojen je třeba na jeho 
svorky připojit náhradní návěstní obvod (sériová kombinace 1µF/250V + 2,2kΩ), který 
zajišťuje správnou impedanci při měření linky z telefonní. ústředny. 

• Připojte zemnící svorku na zemnící můstek ústředny. U ústředny DOMINUS stačí 
zajistit dobrý kontakt upevňovacího šroubu vedle zemnící svorky přes kovový sloupek na 
skříň ústředny. 

• Připojte napájení - svorku ⊥ na elektrickou zem ⊥ ústředny a svorku + na zdroj +12V. 
Použijte zdroj, který nemůže být z vnější příčiny zkratován - například zdroj na 
svorkovnici bezpotenciálových výstupů v ústředně DOMINUS. 

Programování KMS1 pomocí ovládacího panelu 
1) Panel P46 se připojí kabelem KID na konektor DOM, panel OP1 se připojí kabelem 

KID na konektor TERM. Kabely KUD, KUT, KIP musí být odpojeny. 
 

2) Po připojení napájení nebo po stisknutí tlačítka RES, byl-li komunikátor již v činnosti, 
se zobrazí na displeji: 
  
 Volba funkce se provádí klávesami  a    . 
 Potvrzení vybrané funkce se provede klávesou         
 
 Stiskem        se zobrazí dvě stránky nápovědy, uvedené  
přiřazení platí při zadávání všech parametrů: 
       zadávání hexadecimálních hodnot (    0=a.. .   5=f)  
       zobrazení této nápovědy 
       potvrzení  - přeskočení zobrazené hodnoty 
       znovuzadávání zobrazených parametrů 
    6, 3  listování znaky dvěma směry 
 
Lze vybírat z následujících funkcí: 
 

 Programování přenosového protokolu: 
 
Tyto dvě funkce po potvrzení výběru odpoví, že zvolený protokol 
byl naprogramován. 
 
 
 
 Programování telefonních čísel, adres a postupů: 
 
Funkce nabídne postupně zadávání jednotlivých parametrů - dvě 
telefonní čísla, dvě adresy, způsob volby, definice algoritmu 
předávání zprávy. 

 

 

kabel KID 

DO 

DI 

⊥ 

+ 

1 

strana 
panelu

 

Komunikátor
SPEL KMS1

^_+10 <-_>_skp
<_cr X_esc v_hlp

pro text:
6_3_volba <-_ano

Silent Knight
Ademco slow 4+2 

Franklin fast
4+2 

Telefonní čísla,
adresy, postupy



 
 

5.2.4 – KOMUNIKÁTOR KMS1-M 

Programování výstupů: 
 
Funkce nabídne postupně zadávání jednotlivých parametrů - čím se 
ovládají čtyři možné výstupy, polarita, délka trvání, ovládání 
kombinací zón, blokování vysílání zónami. 
 

Programování testu spojení a resetu: 
 
Funkce nabídne postupně zadávání jednotlivých parametrů - 
testování oznamovacího tónu v lince, selftestu, vysílání po resetu, 
vysílání kódu o obnově tónu v lince. 
 
 Programování kódových map: 
 
Funkce programování mapy je určena k úpravě kódové mapy 
naprogramované dříve, nebo ke zkoušení nového přiřazení 
vysílaných, které po ověření mohou být na přání uživatele doplněny 
do nabídky funkcí. Druhé dvě funkce po potvrzení výběru odpoví, 
že zvolená mapa kódů byla naprogramována, první funkce nabídne 
postupně zadávání jednotlivých kódů. Mapa 1 obsahuje kódy pro 
PCO Hestia 1500, mapa 2 není zatím předdefinována. 
 
 Identifikace komunikátoru: 
 
Funkce zobrazí postupně hlavní vlastnosti komunikátoru a otestuje 
neporušenost paměti parametrů. 
 
 Programování paměti parametrů z tabulky v programové 
paměti: 
 
Stiskem 0 nebo 1 se naprogramuje pevný obsah do paměti 
parametrů z tabulky 0 nebo 1. Potom se upraví telefonní čísla a 
adresy (funkce - Telefonní čísla, adresy, postupy) a zabezpečí se obsah proti změně (funkce 
Závěr programování). Stiskem 0 se naprogramuje obsah Hestia 1500, stisk 1 není zatím 
předdefinován. 
 

Závěr programování: 
 
Zadají se datum a čas programování, libovolný text o maximální 
délce 10 znaků. Pak se obsah paměti parametrů zabezpečí pro 
pozdější provozní kontrolu správnosti parametrů a zablokuje se 
zápis do paměti. Spuštění této funkce je nezbytné provést vždy na závěr provedených 
změn v paměti parametrů. Po spuštění této funkce již nelze měnit obsah paměti 
parametrů žádnou funkcí. Nové úpravy obsahu paměti lze provést jen po stisknutí tlačítka 
RES nebo novém zapnutí komunikátoru. Pokusíte-li se přesto o změnu některého parametru, 
zobrazí se po sobě tyto dvě zprávy a činnost komunikátoru se zablokuje: 

 
 
 
 
 

Programování
výstupů  

Programování
testu spoje

Programování
mapy

 Programování
mapy 2

 Programování
mapy 1

Identifikace

Programování
z ROM [0/1]

Závěr
programování

proveďte RESET!PAMET PARAMETRU
!! BLOKOVANA !!



 

KOMUNIKÁTOR KMS1 – 5.1.5 

Popis složených funkcí: 
 (* znamená pozici na které je 
zobrazen parametr) 

 
 
 
 
 

Zadání prvního a druhého telefonního čísla. Každé může mít až 16 
číslic 0..9, d - test druhého tónu v lince (volba „státní linky“), e - 
čekání 2,5s mezi volbou. Nepoužité pozice za poslední číslicí nutno 
vyplnit písmenem f.  
 
 
Zadání první a druhé adresy, která je v PCO přiřazena tomuto 
komunikátoru (první adresa je určena pro první telefonní číslo a 
druhá pro druhé). Adresu lze nastavit v rozsahu 0000..9999, nebo 
je-li poslední číslice f, je adresa třímístná v rozsahu 000..999.     
 
Parametr udává kolikrát se při pokusu o spojení mění první a druhé 
telefonní číslo. 
                        (01H..ffH) 
 
Parametr udává kolikrát se při  jednom telefonním čísle opakuje 
pokus o spojení než se přejde na druhé telefonní číslo. 
                        (01H..ffH) 
 
Celkový počet pokusů o volbu daný nastavením předchozích dvou parametrů je omezen na 12. 
 
Parametr udává kolikrát se při navázaném spojení opakuje zpráva, 
jestliže nebyla potvrzena PCO (min. 2x). 
                        (02H..ffH) 
 

 
 
 
 
 

Výstupy lze ovládat následujícími příčinami: 
00 - ovládání stavem zón (nelze použít pro výstup 1) – jen  
    statický režim 

  01 - součet všech poruchových stavů komunikátoru      
     (02+03+04+05+06) 
  02 - vstupní paměť dat z ústředny přeplněná 
  03 - výstupní paměť dat vysílaných do linky přeplněná 
  04 - porucha linky - chybí tón v lince 
  05 - porucha komunikace 
  06 - porucha volby 
  07 - puls před zahájením komunikace 
  08 - puls po správně ukončené komunikaci 
 

Telefonní čísla,
adresy, postupy

1.číslo [0-9def]
****************

2.číslo [0-9def]
****************

1.adresa [0-9]
****

2.adresa [0-9]
****

počet změn
** telef. čísel

počet pokusů
** o vytočení

počet opakování
** zprávy 

Programování
výstupů 

čím se ovládá
** výstup 1

čím se ovládá
** výstup 2

čím se ovládá
** výstup 3

čím se ovládá
* výstup 4



 
 

5.2.6 – KOMUNIKÁTOR KMS1-M 

Polarita výstupů 1, 2, 3 a 4 
 
  - v klidu rozepnuto (- r) → 0, v klidu sepnuto (-s) → 1 

( rrrr > 00 rrrs > 01 rrsr > 02 rrss > 03 rsrr > 04 rsrs > 05 rssr > 06 rsss > 07 
 srrr > 08 srrs > 09 srsr > 0a srss > 0b ssrr > 0c ssrs > 0d sssr > 0e ssss > 0f ) 
 
Určuje délku trvání 1.výstupu (x 500ms) - je-li 00H je výstup 
statický 
 
Určuje délku trvání 2.výstupu (x 500ms) - je-li 00H je výstup 
statický 
 
Určuje délku trvání 3.výstupu (x 500ms) - je-li 00H je výstup 
statický 
 
Určuje délku trvání 4.výstupu (x 500ms) - je-li 00H je výstup 
statický 
 
 
Zóny uvedené v seznamu musí být všechny ve stavu hlídání,aby 
výstup komunikátoru uvedl prostřednictvím vstupu pro čidlo 
v ústředně další zónu do stavu hlídání. (Jde o doplňkovou funkci 
pro systém DOMINUS.) Zóny v pořadí  A,B,...,O,P jsou 
reprezentovány zleva doprava 16 bity v hexadecimálním čísle. Nula 
na příslušné pozici znamená, že tato zóna neovládá výstup. 
Například ovládání zónami A a P se zadá jako 8001,  A a O se zadá 
jako 8002, atd. 
Tímto parametrem lze blokovat komunikaci na PCO, nejsou-li 
všechny zóny hlídané. Poslední je předán kód přechodu některé 
zóny do nehlídaného stavu a první znovu předaný kód je přechod 
poslední zóny do hlídaného stavu. Je-li hodnota parametru 00H, 
přenosy se neblokují. 
 

 
 
 
 

Parametr udává po kolika minutách se testuje oznamovací tón 
v lince, není-li přenos dat. Nulová hodnota znamená, že se linka 
netestuje. 
                        (00H..ffH) 
Zjistí-li se při pravidelném testu oznamovací tón v lince, že tón 
není, testuje se tón opět po 1 minutě. Parametr udává kolikrát 
proběhne test, než se nastaví chybový stav 04 - chybový stav linky. 
 
Je-li používán test zprávou definuje se zde její kód. 
 
 

polarita výstupů
** [4321]

trvání výstupu 1
**

trvání výstupu 2
**

trvání výstupu 3
**

trvání výstupu 4
**

seznam zón pro
**** výstup 2

seznam zón pro
**** výstup 3

seznam zón pro
**** výstup 4

blokování podle
** zón [00-ne]

Programování
testu spoje

perioda testu
** linky

kolikrát je
** linka hluchá

kód selftestu
**



 

KOMUNIKÁTOR KMS1 – 5.1.7 

Po resetu komunikátoru (zapnutí) se může vyslat odlišný kód než je 
selftest. Má-li se vyslat selftest, musí být tento kód totožný s kódem 
selftestu. 
 
Má-li se po zapnutí (resetu) vyslat kód resetu komunikátoru nebo 
selftestu nastaví se parametr na hodnotu různou od 00H. 
                        (ne→00H) 
Parametr udává po kolika hodinách se vysílá kód selftestu. Nulová 
hodnota znamená, že se kód nevysílá. Čas se měří od zapnutí 
(resetu) komunikátoru. 
                        (00H..ffH) 
Parametr udává zda se po obnovení oznamovacího tónu v lince 
vyšle kód obnovení. 
                        (ne→00H) 
Definuje kód obnovení, který se vysílá podle výše uvedené 
podmínky. 
                        (00H..ffH) 
 

 
 

       00 - nepoužitý kód (je-li kód 00 nevysílá se) 
 

Definují se postupně po osmicích kódy pro počátek alarmového 
stavu vstupů 0..48. 
 
 
 
 
Definice kódu pro začátek sabotáže - nehlásí se moduly, porucha 
linky, zdroje. 
 
Definice kódu pro začátek paniky z ovládacího panelu. 
 
Definice kódu pro začátek poplachu zajišťovacích smyček 
 
Definice kódu pro začátek výpadku síťového napětí. 
 
Definice kódu pro začátek poruchy baterie. 
 
 
Definují se postupně po osmicích kódy pro konec alarmového stavu 
vstupů 0..48. 
 
 
 
Definice kódu pro konec sabotáže - nehlásí se moduly, porucha 
linky, zdroje. 
 

kód resetu
**

vysílat kód res.
** po zapnutí?

perioda pro
** selftest

vysílat kód ob-
** novy tónu?

kód obnovy tónu
**

Programování
mapy

alarm ON 00..07
****************

alarm ON 48
**

sabotáž ON
**

panika ON
**

porucha ON
**

porucha sítě ON
**

porucha baterie
** ON

alarm OFF 00..07
****************

alarm OFF 48
**

sabotáž OFF
**
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Definice kódu pro konec paniky z ovládacího panelu. 
 
 
Definice kódu pro konec poplachu zajišťovacích smyček 
 
 
Definice kódu pro konec výpadku síťového napětí. 
 
 
Definice kódu pro konec poruchy baterie. 
 
 
Definují se postupně po osmicích kódy pro trvání alarmového stavu 
vstupů 0..48. Kód se doplní při přenosu jiné správy, jestliže je alarm 
a kód je různý od ffH. 

Definice kódu pro trvání sabotáže - nehlásí se moduly, porucha 
linky, zdroje. Kód se doplní při přenosu jiné správy, jestliže je alarm 
a kód je různý od ffH. 
 
Definice kódu pro trvání paniky z ovládacího panelu. Kód se doplní 
při přenosu jiné správy, jestliže je alarm a kód je různý od ffH. 
 
Definice kódu pro trvání poplachu zajišťovacích smyček. Kód se 
doplní při přenosu jiné správy, jestliže je alarm a kód je různý od 
ffH. 
 
Definice kódu pro trvání výpadku síťového napětí. Kód se doplní 
při přenosu jiné správy, jestliže je alarm a kód je různý od ffH. 
 
Definice kódu pro trvání poruchy baterie. Kód se doplní při přenosu 
jiné správy, jestliže je alarm a kód je různý od ffH. 
 
Definují se postupně po osmicích kódy pro přechod zón do stavu 
hlídání. 
 
 
 
 
Definují se postupně po osmicích kódy pro přechod zón do stavu 
nehlídání. 
 
 
 
 
Definice kódu pro 3x špatně zadané heslo. 
 

panika OFF
**

porucha OFF
**

porucha sítě OFF
**

porucha baterie
** OFF

Alarm TR 00..07
****************

alarm TR 48
**

sabotáž TR
**

panika TR
**

porucha TR
**

porucha sítě TR
**

porucha baterie
** TR

hlídání zóny A-H
**************** 

hlídání zóny I-P
**************** 

nehlíd. zóny a-h
**************** 

nehlíd. zóny i-p
**************** 

špatné heslo
**
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Definice kódu pro poruchu ústředny - (EPROM, konfigurace, 
paralelního portu, OP) nefunguje komunikace na rozhraní 
FAUTOR. 
 
Definice kódu pro průchod ústředny stavem RESET. 
 
 
 

 
 
 
 

Indikuje se první a druhá část identifikace programové verze. 
 
 
 
 
 
Indikuje se datum a čas programování paměti parametrů a případná 
poznámka programátora.  
 
 
Informace o správném chodu procesoru (watch-dog jede), nebo o 
chybném stavu. 
 
 
 
Indikuje se první a druhé telefonní číslo. 
 

Indikuje se první a druhá adresa. 
 
 
 
 
Indikuje se naprogramovaný protokol, nebo stav že protokol nebyl 
naprogramován (neznámý formát). 
 
 
 
Indikuje se naprogramovaná kódová mapa, nebo stav že mapa 
nebyla naprogramována (neznámá mapa). 
 
 
 
 

porucha ústředny
**

reset ústředny
**

Identifikace

KOMUNIKÁTOR SPEL
KMS1 __________

________________
__ verze: V01.00

07.02.97 12:55
Hest001abc

watch-dog jede

WATCH-DOG NEJEDE
!!

první tel. číslo
****************

druhé tel. číslo
****************

první adresa
****

druhá adresa
****

Naprogramován
spec. protokol

NEZNAMY FORMAT
!!

Naprogramována
speciální mapa

NEZNAMA MAPA
!!
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Kontroluje se obsah paměti parametrů. Jestliže nebyla paměť 
zabezpečena funkcí „Závěr programování“ vypíše se chyba - 
komunikátor nebude funkční!! 
 
 

 
 
 
 

Zadejte den, měsíc a rok programování (např. 010597). 
 
 
Zadejte hodinu a minutu programování (např. 0907). 
 
 
Zde je možno zapsat libovolnou poznámku z číslic a písmen bez 
diakritiky v délce 10 znaků. 
 
Informace, že paměť byla zabezpečena a zablokována proti 
náhodnému zápisu. Nový zápis parametrů je možný jen po stisku 
tlačítka RES a připojeném panelu, nebo počítači. 

Paměť parametrů
vpořádku

CHYBA paměti
parametrů !!!

Závěr
programování

dne (DDMMRR)
******

čas (hhmm)
****

poznámka (10zn.)
**********

Paměť parametrů
zabezpečena
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Programování KMS1 pomocí počítače 
Programování pomocí počítače předpokládá znalost ovládání Windows95. 

Podrobný popis významu jednotlivých parametrů je uveden v kapitole -  
- Programování pomocí ovládacího panelu! 

1)  Komunikátor se připojí přes konektor COM na sériový port PC kabelem KIP 
2)  V počítači se spustí HyperTerminal (Windows95) 

Nastavení HyperTerminalu: 
Soubor - Vlastnosti:  
  Telefonní číslo  Jak připojit:   přímo na COM1 nebo přímo na COM2 

                   Konfigurovat Bitů za sekundu:  9600 
                          Datových bitů:  8 
                                Parita: žádná 
                               Stop bitů: 1 
                              Řízení toku: žádné 
                   Upřesnit nepoužívat vyrovnávací paměť FIFO 
           Nastavení   Funkční klávesy použít jako  klávesy terminálu 
                            Emulace: ANSI   
                  Počet řádek zpětného posuvu: 50 
             Nastavení terminálu  Tvar kursoru: podtržení, blikající 
             Nastavení ASCII   (neodesílat, neopisovat, bez zpoždění, 

 nepřidávat, neořezávat, lámat) 
        Zobrazit - Písmo:  Courier, tučné, 10 
 Lze použít i jiný program pro emulaci terminálu ANSI s obdobně naprogramovanými 
přenosovými parametry. 

3)  Připojíme terminál na linku (programově) 
4)  Připojíme napájení 12V na komunikátor, nebo je-li už připojeno stlačíme tlačítko RES a 

na obrazovce se objeví text: 

 
 

5) Stiskem uvedených znaků se volí požadovaná funkce. Pro ulehčení práce 
s hexadecimálními hodnotami je v závěru textu uveden převod mezi vybranými 
hexadecimálními a dekadickými hodnotami. 

Při zadávání parametrů se používají tyto příkazy: 
                 d - jen zobraz obsah 
                    < - návrat na začátek řádku - opakování zadání, 

> - přeskoč byte - potvrzena zadaná hodnota 
Esc - ukončení procedury 
jiny znak - opakuje se vstup na stejném místě 

Používají se písmena malé abecedy. 

_____________ P R O G R A M O V A N I K O M U N I K A T O R U _______________
1 - Silent Knight-Ademco slow 4+2 2 - Franklin Fast 4+2
7 * Programovani protokolu 8 - Telef. cisla, adresy, algoritmy
d - Programovani vystupu e - Testy spoje
j - Programovani mapy k - Mapa 1
l - Mapa 2 m -
n - o * Ozivovani
r - s - Naprogramovani komunikatoru z ROM
t * Naprogramovani ze souboru u * Zapis obsahu EEPROM do souboru
v - w * Test EEPROM
x - Identifikace y - Zaver programovani
ESC - zpet a=10 b=11 c=12 d=13 e=14 f=15 10=16 20=32 30=48 40=64 50=80 60=96
______________70=112_80=128_90=144_a0=160_b0=176_c0=192_d0=208_e0=224_f0=240___
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1 - Programování protokolu Silent Knight-Ademco slow 4+2 
Funkce po výběru odpoví, že zvolený protokol byl naprogramován. 

2 - Programování Franklin Fast 4+2 
Funkce po výběru odpoví, že zvolený protokol byl naprogramován. 

7 - Programování jednotlivých parametrů protokolu -funkce přístupná výrobci 
8 - Programování telefonních čísel, adres a algoritmů 

Funkce nabídne postupně zadávání jednotlivých parametrů - dvě telefonní čísla, dvě 
adresy, způsob volby, definice algoritmu předávání zprávy. 

 
Celkový počet pokusů o volbu daný nastavením předchozích parametrů  pocet pokusu vytoceni

a pocet zmen telefonnich cisel je omezen na 12. 
 

d - Programování výstupů 
Funkce nabídne postupně zadávání jednotlivých parametrů - čím se ovládají čtyři možné 

výstupy, polarita, délka trvání, ovládání kombinací zón, blokování vysílání zónami. 
 

 
Na 1.výstup nelze směrovat zóny - relé je určeno na výstup poruchových stavů. 

 

e - Testy spoje 
Funkce nabídne postupně zadávání jednotlivých parametrů - testování oznamovacího tónu 

v lince, selftestu, vysílání po resetu, vysílání kódu o obnově tónu v lince. 
 

1. tel. cislo [0..9, d-test, e-cekej, f-konec] 34 0f ff ff ff ff ff ff
2. tel. cislo [0..9, d-test, e-cekej, f-konec] 34 2f ff ff ff ff ff ff
adresa ustredny pro 1. tel. cislo [0000..9999] 01 23
adresa ustredny pro 2. tel. cislo [0000..9999] 45 67
pocet zmen telefonnich cisel [00..ff] 01
pocet pokusu vytoceni [01..99] 02
maximalni pocet opakovani zpravy [02..ff] 04

(o - opakuj, ESC - zpet)

OVLADANI vystupu od:
zony (trvaly vystup) - 00, soucet poruch - 01, vstupni buffer plny - 02,
vystupni buffer plny - 03, porucha linky - 04, porucha komunikace - 05,
porucha volby - 06, pulz pred komunikaci - 07, pulz po komunikaci OK - 08

cim se ovlada 1.vystup 01
cim se ovlada 2.vystup 00
cim se ovlada 3.vystup 00
cim se ovlada 4.vystup 00
polarita vystupu 1,2,3,4 ----4321
v klidu rozep./sep.>0/1 [00..0f] 00
delka trvani 1.vystupu (x 500ms) 04
delka trvani 2.vystupu (x 500ms) 01
delka trvani 3.vystupu (x 500ms) 01
delka trvani 4.vystupu (x 500ms) 01
seznam zon pro ovladani 2.vystupu 00 03
seznam zon pro ovladani 3.vystupu 00 0c
seznam zon pro ovladani 4.vystupu 00 30
blokovani komunikace

unl. nektere zony [00 - ne] 00
(o - opakuj, ESC - zpet)

perioda testu ozn.tonu [01..ffmin, 00-netestuje se] 01
kolikrat za sebou je linka bez ozn.tonu [00..ff] 02
kod selftestu [00..ff] 55
kod resetu komunikatoru [00..ff] aa
vysilat po zapnuti kod resetu komunikatoru [00-ne] 01
perioda selftestu [01..ffhod, 00-netestuje se] 18
vysilat po obnoveni tonu v lince kod obnoveni [00-ne] 00
kod obnoveni tonu v lince [00..ff] bb

(o - opakuj, ESC - zpet)
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j - Programovani mapy 
Funkce programování mapy je určena k úpravě kódové mapy naprogramované dříve, nebo 

k novému přiřazení vysílaných kódů. Kód 00 se nevysílá, proto se nevyužívané kódy 
nastavují na tuto hodnotu.  

 

 
k - Mapa 1 
  Funkce po výběru odpoví, že zvolená mapa kódů byla naprogramována. 
 
l - Mapa 2 
  Funkce po výběru odpoví, že zvolená mapa kódů byla naprogramována. 
 
o - Oživování - funkce přístupná výrobci 
 
s - Naprogramování komunikátoru z ROM 

Stiskem 0 nebo 1 se naprogramuje pevný obsah definovaný výrobcem do paměti 
parametrů z tabulky 0 nebo 1. Potom se upraví telefonní čísla a adresy a zabezpečí se obsah 
proti změně (funkce y). 

 

Kod alarm 00..07 ON 31 32 33 34 35 36 37 38
Kod alarm 08..15 ON 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f d0
Kod alarm 16..23 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 24..31 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 32..39 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 40..47 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 48 ON 00
Kod sabotaz ON 75
Kod panika ON 71
Kod porucha okoli ON 85
Kod alarm site ON 83
Kod alarm baterie ON 81
Kod alarm 00..07 OFF 91 92 93 94 95 96 97 98
Kod alarm 08..15 OFF 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f e0
Kod alarm 16..23 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 24..31 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 32..39 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 40..47 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 48 OFF 00
Kod sabotaz OFF 76
Kod panika OFF 72
Kod porucha okoli OFF 86
Kod alarm site OFF 84
Kod alarm baterie OFF 82
Kod alarm 00..07 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 08..15 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 16..23 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 24..31 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 32..39 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 40..47 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 48 TRVA 00
Kod sabotaz TRVA 00
Kod panika TRVA 00
Kod porucha okoli TRVA 00
Kod alarm site TRVA 00
Kod alarm baterie TRVA 00
Kod hlidani zony A..H 41 42 43 44 45 46 47 48
Kod hlidani zony I..P 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 04
Kod nehlidani zony a..h 51 52 53 54 55 56 57 58
Kod nehlidani zony i..p 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 05
Kod spatne heslo 00
Kod porucha ustredny 00
Kod reset ustredny 00

(o - opakuj, ESC - zpet)

Naprogramovani komunikatoru z ROM.
0 - ROM0 1 - ROM1:
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t - Naprogramování ze souboru - funkce přístupná výrobci 
 
u - Zápis obsahu EEPROM do souboru - funkce přístupná výrobci 
w - Test EEPROM - funkce přístupná výrobci 
 
x - Identifikace komunikátoru 

Funkce zobrazí postupně hlavní vlastnosti komunikátoru a otestuje neporušenost paměti 
parametrů. 

 

Identifikace může obsahovat tyto chybové výpisy: 

 
y - Závěr programování 

Zadají se datum a čas programování, libovolný text o maximální délce 10 znaků. Pak se 
obsah paměti parametrů zabezpečí pro pozdější provozní kontrolu správnosti parametrů a 
zablokuje se zápis do paměti. Spuštění této funkce je nezbytné provést vždy na závěr 

provedených změn v paměti parametrů. 
 
 Po spuštění této funkce již nelze měnit obsah paměti parametrů žádnou funkcí. Nové 

úpravy obsahu paměti lze provést jen po stisknutí tlačítka RES nebo novém zapnutí 
komunikátoru. Pokusíte-li se přesto změnit obsah paměti parametrů, vypíše se hlášení 

 
a komunikátor se zablokuje. 

Identifikace modulu:

KOMUNIKATOR SPEL KMS1 ___________________________ verze: V01.00

naprogramovano dne 07.02.97 v 12:55.
Verze 1234

watch-dog jede
1. tel. cislo [0..9, d-test, e-cekej, f-konec] 34 0- -- -- -- -- -- --
2. tel. cislo [0..9, d-test, e-cekej, f-konec] 34 2- -- -- -- -- -- --
adresa ustredny pro 1. tel. cislo [0000..9999] 01 23
adresa ustredny pro 2. tel. cislo [0000..9999] 45 67
Naprogramovan protokol specialni.
Naprogramovana mapa.

Pamet parametru je zabezpecena.

Hodiny komunikatoru: 00:00:05

!! NEJEDE WATCH-DOG !!
!! NEZNAMY FORMAT !!
!! NEZNAMA MAPA !!
!! CHYBNY OBSAH PAMETI PARAMETRU !!

Naprogramovano dne (DDMMRR) 07 02 97
Naprogramovano v (hhmm) 12 55
Poznamka (10 znaku) Verze 1234
PAMET PARAMETRU ZABEZPECENA.

!!!! PAMET PARAMETRU ZABLOKOVANA proti zapisu, provedte RESET !!!!
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Naprogramovatelné parametry KMS1 

Naprogramován protokol Silent Knight-Ademco slow 4+2: 
prepnu>zvednu (x20ms) [1000ms>32H] 32
zvednu>ton (x20ms) [1000ms>32H] 32
trvani testovani tonu (x20ms) [5000ms>faH] fa
volba rozepnuto (ton) (x1ms)
[pulzni - 60/66/70ms>3c/42/46H, tonova - 100ms>64H] 3c
volba sepnuto (ticho) (x1ms)
[pulzni - 40/34ms/30>28/22/1eH, tonova - 100ms>64H] 28
volba>handshake (x200ms) [15/30/51s>4b/96/ffH] ff
trvani handshake (x20ms) [900ms>2dH] 2d
trvani bitu (x1ms) [60/30ms>3c/1eH] 3c
bit>bit (x1ms) [40/20ms>28/14H] 28
znak>znak (x20ms) [900/600ms>2d/1eH] 2d
zprava>zprava (x20ms)!!!nepouziva se!!! [3500ms>afH] af
znak>kissoff (x20ms) [3500ms>afH] af
kissoff>zaves (x20ms) [500ms>19H] 19
zaves>prepnu (x40ms) [5200ms>82H] 82
kmitocet handshake [1400Hz>00H, 2300Hz>01H] 00
kmitocet bitu [1900Hz>0aH, 1800Hz>09H] 0a
kmitocet kissoff [1400Hz>00H, 2300Hz>01H] 00

Naprogramován protokol Franklin Fast 4+2: 
prepnu>zvednu (x20ms) [1000ms>32H] 32
zvednu>ton (x20ms) [1000ms>32H] 32
trvani testovani tonu (x20ms) [5000ms>faH] fa
volba rozepnuto (ton) (x1ms)
[pulzni - 60/66/70ms>3c/42/46H, tonova - 100ms>64H] 3c
volba sepnuto (ticho) (x1ms)
[pulzni - 40/34ms/30>28/22/1eH, tonova - 100ms>64H] 28
volba>handshake (x200ms) [15/30/51s>4b/96/ffH] ff
trvani handshake (x20ms) [900ms>2dH] 2d
trvani bitu (x1ms) [60/30ms>3c/1eH] 1e
bit>bit (x1ms) [40/20ms>28/14H] 14
znak>znak (x20ms) [900/600ms>2d/1eH] 1e
zprava>zprava (x20ms)!!!nepouziva se!!! [3500ms>afH] af
znak>kissoff (x20ms) [3500ms>afH] af
kissoff>zaves (x40ms) [500ms>19H] 19
zaves>prepnu (x40ms) [5200ms>82H] 82
kmitocet handshake [1400Hz>00H, 2300Hz>01H] 01
kmitocet bitu [1900Hz>0aH, 1800Hz>09H] 09
kmitocet kissoff [1400Hz>00H, 2300Hz>01H] 01

Naprogramována mapa 1: 
Kod alarm 00..07 ON 31 32 33 34 35 36 37 38
Kod alarm 08..15 ON 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f d0
Kod alarm 16..23 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 24..31 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 32..39 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 40..47 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 48 ON 00
Kod sabotaz ON 00
Kod panika ON 71
Kod porucha okoli ON d0
Kod alarm site ON 83
Kod alarm baterie ON 81
Kod alarm 00..07 OFF 91 92 93 94 95 96 97 98
Kod alarm 08..15 OFF 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f e0
Kod alarm 16..23 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 24..31 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 32..39 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 40..47 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 48 OFF 00
Kod sabotaz OFF 00
Kod panika OFF 00
Kod porucha okoli OFF e0
Kod alarm site OFF 84
Kod alarm baterie OFF 82
Kod alarm 00..07 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 08..15 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 16..23 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 24..31 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 32..39 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 40..47 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 48 TRVA 00
Kod sabotaz TRVA 00
Kod panika TRVA 00
Kod porucha okoli TRVA 00
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Kod alarm site TRVA 00
Kod alarm baterie TRVA 00
Kod hlidani zony A..H 41 42 43 44 45 46 47 48
Kod hlidani zony I..P 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 04
Kod nehlidani zony a..h 51 52 53 54 55 56 57 58
Kod nehlidani zony i..p 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 05
Kod spatne heslo 00
Kod porucha ustredny 00
Kod reset ustredny 00

Naprogramována mapa 2: 
Kod alarm 00..07 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 08..15 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 16..23 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 24..31 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 32..39 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 40..47 ON 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 48 ON 00
Kod sabotaz ON 00
Kod panika ON 00
Kod porucha okoli ON 00
Kod alarm site ON 00
Kod alarm baterie ON 00
Kod alarm 00..07 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 08..15 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 16..23 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 24..31 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 32..39 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 40..47 OFF 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 48 OFF 00
Kod sabotaz OFF 00
Kod panika OFF 00
Kod porucha okoli OFF 00
Kod alarm site OFF 00
Kod alarm baterie OFF 00
Kod alarm 00..07 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 08..15 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 16..23 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 24..31 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 32..39 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 40..47 TRVA 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod alarm 48 TRVA 00
Kod sabotaz TRVA 00
Kod panika TRVA 00
Kod porucha okoli TRVA 00
Kod alarm site TRVA 00
Kod alarm baterie TRVA 00
Kod hlidani zony A..H 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod hlidani zony I..P 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod nehlidani zony a..h 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod nehlidani zony i..p 00 00 00 00 00 00 00 00
Kod spatne heslo 00
Kod porucha ustredny 00
Kod reset ustredny 00

Obsah ROM 0: 
formát = franklin fast,
mapa = speciální,
volba = pulzní,
počet změn tel. čísel = 1,
počet pokusů o vytočení = 8,
počet opakování zprávy do potvrzení = 8,
perioda testování linky = netestuje se,
kolikrát za sebou je hluchá linka = 1x,
kód selftestu = aa, perioda pro test zprávou = 24hod,
kód resetu komunikátoru = 00, vysílat po zapnutí - ne,
směřování výstupu 0 = součet poruch, směřování výstupu 1 = součet poruch,
směřování výstupu 2 = součet poruch, směřování výstupu 3 = součet poruch,
polarita výstupů = všechny vklidu rozepnuty,
délka pulzu výstupu 0 = 5s, délka pulzu výstupu 1 = 5s,
délka pulzu výstupu 2 = 5s, délka pulzu výstupu 3 = 5s,
seznam zón pro výstup 2 = 0000 0000 0000 0000,
seznam zón pro výstup 3 = 0000 0000 0000 0000,
seznam zón pro výstup 4 = 0000 0000 0000 0000,
kód začátku alarmu 00..07: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
kód začátku alarmu 08..15: 39, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, d0,
kód začátku alarmu 16..23: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód začátku alarmu 24..31: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód začátku alarmu 32..39: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód začátku alarmu 40..48: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód začátku sabotáže = 00, kód začátku tísně = 71, kód začátku poruchy = d0,
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kód začátku výpadku sítě = 83, kód začátku výpadku baterie = 81,
kód konce alarmu 00..07: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
kód konce alarmu 08..15: 99, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, e0,
kód konce alarmu 16..23: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód konce alarmu 24..31: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód konce alarmu 32..39: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód konce alarmu 40..48: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód konce sabotáže = 00, kód začátku tísně = 00, kód začátku poruchy = e0,
kód konce výpadku sítě = 84, kód začátku výpadku baterie = 82,
kód trvání alarmu 00..07: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání alarmu 08..15: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání alarmu 16..23: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání alarmu 24..31: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání alarmu 32..39: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání alarmu 40..48: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání sabotáže = 00, kód trvání tísně = 00, kód trvání poruchy = 00,
kód trvání výpadku sítě = 00, kód trvání výpadku baterie = 00,
kód zavření zóny A..P (0..f) = 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 04
kód otevření zón a..p (0..f) = 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 05
kód chybného hesla = 00, kód poruchy ústředny = 00, kód resetu ústředny = 00,
blokování vysílání podle stavu zón - ne,
vysílej obnovení oznamovacího tónu - ne,
kód obnovení oznamovacího tónu = bb

Obsah ROM 1: 
formát = speciální,
mapa = speciální,
volba = pulzní,
počet změn tel. čísel = 1,
počet pokusů o vytočení = 8,
počet opakování zprávy do potvrzení = 8,
perioda testování linky = netestuje se,
kolikrát za sebou je hluchá linka = 1x,
kód selftestu = 00, perioda pro test zprávou = netestuje se
kód resetu komunikátoru = 00, vysílat po zapnutí - ne,
směřování výstupu 0 = součet poruch, směřování výstupu 1 = součet poruch,
směřování výstupu 2 = součet poruch, směřování výstupu 3 = součet poruch,
polarita výstupů = všechny vklidu rozepnuty,
délka pulzu výstupu 0 = 5s, délka pulzu výstupu 1 = 5s,
délka pulzu výstupu 2 = 5s, délka pulzu výstupu 3 = 5s,
seznam zón pro výstup 2 = 0000 0000 0000 0000,
seznam zón pro výstup 3 = 0000 0000 0000 0000,
seznam zón pro výstup 4 = 0000 0000 0000 0000,
kód začátku alarmu 00..07: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód začátku alarmu 08..15: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód začátku alarmu 16..23: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód začátku alarmu 24..31: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód začátku alarmu 32..39: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód začátku alarmu 40..48: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód začátku sabotáže = 00, kód začátku tísně = 00, kód začátku poruchy = 00,
kód začátku výpadku sítě = 00, kód začátku výpadku baterie = 00,
kód konce alarmu 00..07: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód konce alarmu 08..15: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód konce alarmu 16..23: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód konce alarmu 24..31: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód konce alarmu 32..39: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód konce alarmu 40..48: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód konce sabotáže = 00, kód začátku tísně = 00, kód začátku poruchy = 00,
kód konce výpadku sítě = 00, kód začátku výpadku baterie = 00,
kód trvání alarmu 00..07: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání alarmu 08..15: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání alarmu 16..23: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání alarmu 24..31: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání alarmu 32..39: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání alarmu 40..48: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
kód trvání sabotáže = 00, kód trvání tísně = 00, kód trvání poruchy = 00,
kód trvání výpadku sítě = 00, kód trvání výpadku baterie = 00,
kód zavření zóny A..P (0..f) = 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
kód otevření zón a..p (0..f) = 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
kód chybného hesla = 00, kód poruchy ústředny = 00, kód resetu ústředny = 00,
blokování vysílání podle stavu zón - ne,
vysílej obnovení oznamovacího tónu - ne,
kód obnovení oznamovacího tónu = 00
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Programování ústředny Dominus Millennium 
Nejprve se vybranému rozhraní COM (RS232) přiřadí protokol FAUTOR. Výstupní kódy 

FAUTOR (viz tabulka níže) se nastavují přes aktivity u čidel, podsystémů atd. Postup 
programování je popsán v manuálu „Programování systému DOMINUS MILLENNIUM.“ 

V provozu reaguje na případné přerušení komunikace ústředna alarmem a  komunikátor 
reaguje naprogramovaným způsobem. 

Kódy FAUTOR použité na rozhraní s ústřednou (COM) 
 

000..005 - nepoužito 
006..053 - alarmy číslo 000..047 
054..133 - alarmy číslo 048..127 
134    - sabotáž - nehlásí se linkový modul, ovládací panel, porucha linky, zdroje 
135    - poplach, tíseň, panika z ovládacího.panelu  
136    - poplach zajišťovací smyčky (ovládacích panelů, ústředny) 

137..154 - nepoužito 
155    - pokus o nedovolený přístup - 3x špatně zadané heslo 
156    - obnova sabotáž 
157    - obnova tíseň 
158    - obnova zajišťovací smyčky  
159..206 - obnova po alarmech číslo 000..047  
207    - obnova po alarmech číslo 048..127 
208..223 - uvedení zóny A..P do ostrého režimu 
224..239 - uvedení zóny A..P do pohotovostního režimu 
240    - porucha systému (EPROM, konfigurace, paralelního portu, ovládacího panelu) 
241    - poplach síť 
242    - obnova síť  
243    - poplach baterie (nebo záložní zdroj)  
244    - obnova baterie (nebo záložní zdroj) 
245    - reset ústředny (WATCH DOG) 

246..255 - nepoužito 
. 

Protože obnova po alarmech výstupů tabla 048..127 má společný kód FAUTOR 207, 
doporučuje se při programování ústředny používat pouze výstupy na tablo 000..048, aby 
každému alarmu odpovídala obnova. Komunikátor již s tímto přiřazováním počítá. 

Technické parametry KMS1 
pracovní teplota .............................................… 0° až 40°C 
napájecí napětí Ucc ........................................… 8 až 15V 
odběr ............................................................... 30 mA/13,5V 
rozhraní .............. - COM - ústředna/PC (RS232) 
        - DOM - panel P46 
        - TERM - panel OP1 
        - rozhraní analogové jednotné telefonní sítě 
výstupy - 1  - relé - spínaný proud 4A 
     2..4 - otevřený kolektor, spíná proti elektrické zemi 
          - spínané napětí  0V .. +Ucc, spínaný proud 0,15A 
      rozměry desky  93x150mm    
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Upevňovací otvory pro šrouby M3 jsou umístěny v rozích desky (vzdálenost 
82,55x139,7mm)  

Způsob objednávky KMS1 
KMS1T  - komunikátor pro systém Dominus Millennium - (KMS1 + KUT) 
KMS1TP - komunikátor pro systém Dominus Millennium s programovacím kabelem 

                        pro PC - (KMS1 + KUT + KIP) 
 
KUT    - kabel pro připojení k ústředně Dominus Millennium 
KIP    - programovací kabel pro připojení k počítači PC 
 
KMS1N… - komunikátor bez testu oznamovacího tónu pro připojení bezdrátového 

přenosu. Tento typ není dovoleno připojit na JTS. 
 
 

Montážní prvky 
Pro instalaci do ústředny je zapotřebí objednat tyto mechanické díly 
Pro instalaci do ústředny MU4: 
Montážní deska 
Pro instalaci do ústředny MU3, MU2, MU1: 
Úhelník 
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KOMUNIKÁTOR KMS1-M 

Popis KMS1-M 
Komunikátor je určen pro přenos dat mezi ústřednami DOMINUS MILLENNIUM a 

pultem centralizované ochrany (PCO) po telefonních linkách formáty Silent Knight 4+2 (3+2) 
a Franklin Fast 4+2 (3+2). Telefonní číslo může komunikátor volit pulzní volbou. Přenášené 
kódy mohou být v hexadecimálním formátu. Dvě naprogramovaná telefonní čísla mohou 
obsahovat pauzu nebo čekání na sekundární tón v lince. S ústřednou se komunikátor propojí 
na sériovém rozhraní FAUTOR/SEDAT. Z tohoto rozhraní může zpracovat 255 stavů. Má 
jeden programovatelný výstup - relé s přepínacím kontaktem. Komunikátor může testovat stav 
telefonní linky měřením oznamovacího tónu v lince a zasíláním testovací zprávy (selftest). 
Programování komunikátoru se provádí změnou obsahu paměti parametrů pomocí počítače. 
Správná činnost komunikátoru je zajištěna interními hlídacími obvody procesoru a 
zabezpečením obsahu paměti parametrů. Veškeré parametry a převodní tabulky komunikátoru 
lze jednoduše modifikovat, a proto je jednoduché rozšiřovat a modifikovat možnosti 
komunikátoru. 

Komunikátor se liší od KMS1 pouze přípravou dat před vysíláním. Může využít sadu 255 
kódů na rozhraní FAUTOR/SEDAT (000..254, kód 255 je zakázán). Protože použité 
přenosové protokoly přenesou s jednou adresou objektu maximálně 225 kódů, je možné 
komunikátor naprogramovat tak, aby přenášel všechny kódy na jednu adresu, nebo zvolit 
režim více adres a na každou adresu přenášet omezený počet kódů. 

Paměť parametrů KMS1-M 
Paměť parametrů je interní EEPROM v procesoru Motorola HC11E9. Lze ji programovat 

buď pomocí PC. Komunikátor nebude pracovat, není-li paměť parametrů správně 
naprogramována.  

 

Pohled na komunikátor KMS1-M 
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Instalace KMS1-M 

              MU2, MU3                                        MU4 
• Naprogramovaný komunikátor namontujte do ústředny. V ústředně MU2, MU3 se 

komunikátor upevňuje na úhelník K v levé horní části skříně, v ústředně MU4 se 
komunikátor upevní na montážní desku v pravé horní časti skříně. 

• Propojte komunikátor s ústřednou 
• Připojte případný výstup 
• Připojte telefonní linku a telefonní přístroj. Není-li telefon připojen je třeba na jeho 

svorky připojit náhradní návěstní obvod (sériová kombinace 1µF/250V + 2,2kΩ), který 
zajišťuje správnou impedanci při měření linky z telefonní. ústředny. 

• Připojte zemnící svorku na zemnící můstek ústředny.  
• Připojte napájení - svorku ⊥ na elektrickou zem ⊥ ústředny a svorku + na zdroj +12V. 

Použijte zdroj, který nemůže být z vnější příčiny zkratován! 
 
 
 
 
 

 

 

+

⊥ - elektrická zem

TEL - telefon 

LIN - telefonní  linka 

       - ochranná zem 

 COM - připojení kabelu 
KUT, KIP 

 

 RES - tlačítko

 

 

ústředna, nebo 
programovací počítač 

 NO 

 NC 

 C 
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Programování KMS1-M pomocí počítače 
Programování pomocí počítače předpokládá znalost ovládání Windows xx. 

1)  Komunikátor se připojí přes konektor COM na sériový port PC kabelem KIP 
2)  V počítači se spustí HyperTerminal (program z příslušenství Windows xx) 

Nastavení HyperTerminalu: 
Soubor - Vlastnosti:  
  Telefonní číslo  Jak připojit:   přímo na COM1 nebo přímo na COM2 

                   Konfigurovat Bitů za sekundu:  9600 
                          Datových bitů:  8 
                                Parita: žádná 
                               Stop bitů: 1 
                              Řízení toku: žádné 
                   Upřesnit nepoužívat vyrovnávací paměť FIFO 
           Nastavení   Funkční klávesy použít jako  klávesy terminálu 
                            Emulace: ANSI   
                  Počet řádek zpětného posuvu: 50 
             Nastavení terminálu  Tvar kursoru: podtržení, blikající 
             Nastavení ASCII   (neodesílat, neopisovat, bez zpoždění, 

 nepřidávat, neořezávat, lámat) 
        Zobrazit - Písmo:  Courier, tučné, 10 
 Lze použít i jiný program pro emulaci terminálu ANSI s obdobně naprogramovanými 
přenosovými parametry. 

3)  V programu Hyperterminál připojíme terminál na linku 
4)  Připojíme napájení 12V na komunikátor, nebo je-li už připojeno stlačíme tlačítko RES a 

na obrazovce se objeví text: 

 
 

5) Stiskem uvedených znaků se volí požadovaná funkce. Pro ulehčení práce 
s hexadecimálními hodnotami je v závěru textu uveden převod mezi vybranými 
hexadecimálními a dekadickými hodnotami. 

Při zadávání parametrů se používají tyto příkazy: 
d - jen zobraz obsah 
< - návrat na začátek řádku - opakování zadání, 
> - přeskoč byte - potvrzena zadaná hodnota 
Esc - ukončení procedury 
jiny znak - opakuje se vstup na stejném místě 

Používají se písmena malé abecedy. 
1 - Programování protokolu Silent Knight-Ademco slow 4+2 

Funkce po výběru odpoví, že zvolený protokol byl naprogramován. 

_____________ P R O G R A M O V A N I K O M U N I K A T O R U _______________
1 - Silent Knight-Ademco slow 4+2 2 - Franklin Fast 4+2
7 * Programovani protokolu 8 - Telef. cisla, adresy, algoritmy
d - Programovani vystupu e - Testy spoje
j - Programovani mapy k – Mazani mapy (kody = 00)
l - m – Programovani map simultanne
n - o * Ozivovani
r – Programovani EEPROM (kody = xx) s – Programovani EEPROM (kody = 00)
v - w * Test EEPROM
x - Identifikace y - Zaver programovani
ESC - zpet a=10 b=11 c=12 d=13 e=14 f=15 10=16 20=32 30=48 40=64 50=80 60=96
______________70=112_80=128_90=144_a0=160_b0=176_c0=192_d0=208_e0=224_f0=240___
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2 - Programování protokolu Franklin Fast 4+2 
Funkce po výběru odpoví, že zvolený protokol byl naprogramován. 

7 - Programování jednotlivých parametrů protokolu -funkce přístupná výrobci 
8 - Programování telefonních čísel, adres a algoritmů 

Funkce nabídne postupně zadávání jednotlivých parametrů 
 - dvě telefonní čísla - mezi kterými komunikátor volí když je přenos neúspěšný (d- 

doplňkový test tónu v lince po přechodu na tón UTS) 
 - adresa objektu – při jednoadresním režimu je nutno tuto adresu nastavit shodnou 

s adresou ústředny. Při víceadresním režimu se ke zde zadané adrese přičítá +1 až do 
maximálního počtu adres. 

 - adresa ústředny – při jednoadresním režimu musí být shodná s adresou objektu, při 
víceadresním režimu může mít stejnou hodnotu jako libovolná z objektových adres, nebo 
může být jiná. Na tuto adresu je možné směrovat stavy ústředny – stav baterie, sítě, jiné 
poruchy 

 - počet adres objektů – základní parametr určující organizaci mapy kódů. Při nastavení 
počtu adres = 1 a shodné adrese objektu a ústředny vznikne jedna oblast kódů 000..254, 
kterou lze přiřadit příčinám z ústředny libovolně  

 
Počet adres 1 2 5 10 25 62 83 

Počet kódů na 
jedné adrese 250 125 50 25 10 4 3 

kódy objektů 000..249 000..249 000..249 000..249 000..249 000..247 000..248

kódy ústředny 250..254 250..254 250..254 250..254 250..254 248..254 249..254
 - definice algoritmu předávání zprávy – počet změn telefonních čísel, počet pokusů o 
vytočení jednoho čísla, maximální počet opakování zprávy (minimálně 02 vyžaduje z principu 
přenosový protokol). Celkový počet pokusů o volbu daný nastavením parametrů  pocet pokusu

vytoceni a pocet zmen telefonnich cisel je omezen na 12. 

 
 
 

1. tel. cislo [0..9, d-test, e-cekej, f-konec] 34 0f ff ff ff ff ff ff
2. tel. cislo [0..9, d-test, e-cekej, f-konec] 34 2f ff ff ff ff ff ff
adresa objektu [0000..9999 nebo f000..f999] 01 23
adresa ustredny [0000..9999 nebo f000..f999] 45 67
počet adres objektu
[pocet adres 1 2 5 10 25 62 83 ]
[pocet kodu/adr. 250 125 50 25 10 4 3 ]
[kod 00 01 02 03 04 05 06 ] 05
pocet zmen telefonnich cisel [00..ff] 01
pocet pokusu vytoceni [01..99] 02
maximalni pocet opakovani zpravy [02..ff] 04

(o - opakuj, ESC - zpet)



 

KOMUNIKÁTOR KMS1-M – 5.2.5 

d - Programování výstupů 
Funkce nabídne postupně zadávání jednotlivých parametrů - čím se ovládá výstup, polarita 

(zda je vklidu sepnuto nebo rozepnuto), délka trvání aktivního stavu, 
 

Výstup - relé je určeno na výstup poruchových stavů. 
 

e - Testy spoje 
Funkce nabídne postupně zadávání jednotlivých parametrů - testování oznamovacího tónu 

v lince, selftestu, vysílání po resetu, vysílání kódu o obnově tónu v lince. 
 

 

OVLADANI vystupu od:
zony (trvaly vystup) - 00, soucet poruch - 01, vstupni buffer plny - 02,
vystupni buffer plny - 03, porucha linky - 04, porucha komunikace - 05,
porucha volby - 06, pulz pred komunikaci - 07, pulz po komunikaci OK - 08

cim se ovlada vystup 01
polarita vystupu
v klidu rozep./sep.>0/1 [00..01] 00
delka trvani vystupu (x 500ms) 02

(o - opakuj, ESC - zpet)

perioda testu ozn.tonu [01..ffmin, 00-netestuje se] 01
kolikrat za sebou je linka bez ozn.tonu [00..ff] 02
kod selftestu [00..ff] 55
kod resetu komunikatoru [00..ff] aa
vysilat po zapnuti kod resetu komunikatoru [00-ne] 01
perioda selftestu [01..ffhod, 00-netestuje se] 18
vysilat po obnoveni tonu v lince kod obnoveni [00-ne] 00
kod obnoveni tonu v lince [00..ff] bb

(o - opakuj, ESC - zpet)



 
 

5.2.6 – KOMUNIKÁTOR KMS1-M 

j - Programovani mapy 
Funkce programování mapy je určena k úpravě kódové mapy naprogramované dříve, nebo 

k novému přiřazení vysílaných kódů. Kód 00 se nevysílá, proto se nevyužívané kódy 
nastavují na tuto hodnotu. Adresy objektů jsou odděleny dvojtečkou, adresa ústředny je od 
kódu oddělena pomlčkou. 

 

 
V tabulce je uvedena mapa kódů pro 62 objektových adres 0120..0181 a ústřednovou 

adresu 0120. Na každé objektové adrese jsou výstupní kódy 11, 22, 33, 44 a na ústřednové 
adrese jsou výstupní kódy 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 

 
k - Mazání mapy 
  Funkce po výběru odpoví, že mapa kódů byla vymazána (obsah se nastaví na 00). 
 
m - Programování mapy simultánně 

Funkce programování mapy je určena k úpravě kódové mapy naprogramované dříve, nebo 
k novému přiřazení vysílaných kódů. Kód 00 se nevysílá, proto se nevyužívané kódy 
nastavují na tuto hodnotu. Je li nastaven režim více adres objektů, programují se kódy jen 
pro jednu objektovou adresu, kódy na ostatních objektových adresách se automaticky 
naprogramují shodně podle první adresy (např. pro režim 83 adres se naprogramují jen      
3 kódy a 6 kódů pro ústřednovou adresu). Chceme-li programovat na různé adresy odlišné 
kódy, programujeme mapu pomocí funkce j . Adresy objektů jsou odděleny dvojtečkou, 
adresa ústředny je od kódu oddělena pomlčkou. 

V tabulce je uvedena mapa kódů pro 62 objektových adres 0120..0181 a ústřednovou 
adresu 0120. Na každé objektové adrese jsou výstupní kódy 11, 22, 33, 44 a na ústřednové 
adrese jsou výstupní kódy 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 

 

Kod 000..007: 0120:11 0120:22 0120:33 0120:44 0121:11 0121:22 0121:33 0121:44
Kod 008..015: 0122:11 0122:22 0122:33 0122:44 0123:11 0123:22 0123:33 0123:44
Kod 016..023: 0124:11 0124:22 0124:33 0124:44 0125:11 0125:22 0125:33 0125:44
Kod 024..031: 0126:11 0126:22 0126:33 0126:44 0127:11 0127:22 0127:33 0127:44
Kod 032..039: 0128:11 0128:22 0128:33 0128:44 0129:11 0129:22 0129:33 0129:44
Kod 040..047: 0130:11 0130:22 0130:33 0130:44 0131:11 0131:22 0131:33 0131:44
Kod 048..055: 0132:11 0132:22 0132:33 0132:44 0133:11 0133:22 0133:33 0133:44
Kod 056..063: 0134:11 0134:22 0134:33 0134:44 0135:11 0135:22 0135:33 0135:44
Kod 064..071: 0136:11 0136:22 0136:33 0136:44 0137:11 0137:22 0137:33 0137:44
Kod 072..079: 0138:11 0138:22 0138:33 0138:44 0139:11 0139:22 0139:33 0139:44
Kod 080..087: 0140:11 0140:22 0140:33 0140:44 0141:11 0141:22 0141:33 0141:44
Kod 088..095: 0142:11 0142:22 0142:33 0142:44 0143:11 0143:22 0143:33 0143:44
Kod 096..103: 0144:11 0144:22 0144:33 0144:44 0145:11 0145:22 0145:33 0145:44
Kod 104..111: 0146:11 0146:22 0146:33 0146:44 0147:11 0147:22 0147:33 0147:44
Kod 112..119: 0148:11 0148:22 0148:33 0148:44 0149:11 0149:22 0149:33 0149:44
Kod 120..127: 0150:11 0150:22 0150:33 0150:44 0151:11 0151:22 0151:33 0151:44
Kod 128..135: 0152:11 0152:22 0152:33 0152:44 0153:11 0153:22 0153:33 0153:44
Kod 136..143: 0154:11 0154:22 0154:33 0154:44 0155:11 0155:22 0155:33 0155:44
Kod 144..151: 0156:11 0156:22 0156:33 0156:44 0157:11 0157:22 0157:33 0157:44
Kod 152..159: 0158:11 0158:22 0158:33 0158:44 0159:11 0159:22 0159:33 0159:44
Kod 160..167: 0160:11 0160:22 0160:33 0160:44 0161:11 0161:22 0161:33 0161:44
Kod 168..175: 0162:11 0162:22 0162:33 0162:44 0163:11 0163:22 0163:33 0163:44
Kod 176..183: 0164:11 0164:22 0164:33 0164:44 0165:11 0165:22 0165:33 0165:44
Kod 184..191: 0166:11 0166:22 0166:33 0166:44 0167:11 0167:22 0167:33 0167:44
Kod 192..199: 0168:11 0168:22 0168:33 0168:44 0169:11 0169:22 0169:33 0169:44
Kod 200..207: 0170:11 0170:22 0170:33 0170:44 0171:11 0171:22 0171:33 0171:44
Kod 208..215: 0172:11 0172:22 0172:33 0172:44 0173:11 0173:22 0173:33 0173:44
Kod 216..223: 0174:11 0174:22 0174:33 0174:44 0175:11 0175:22 0175:33 0175:44
Kod 224..231: 0176:11 0176:22 0176:33 0176:44 0177:11 0177:22 0177:33 0177:44
Kod 232..239: 0178:11 0178:22 0178:33 0178:44 0179:11 0179:22 0179:33 0179:44
Kod 240..247: 0180:11 0180:22 0180:33 0180:44 0181:11 0181:22 0181:33 0181:44
Kod 248..254: 0120-48 0120-49 0120-51 0120-52 0120-53 0120-54 0120-55

(o - opakuj, ESC - zpet)



 

KOMUNIKÁTOR KMS1-M – 5.2.7 

 
o - Oživování - funkce přístupná výrobci 
 
r - Programování EEPROM (kódy = xx) 

Funkce naprogramuje paměť parametrů do výchozího stavu, který je vhodný pro použití 
komunikátoru s jednou adresou objektu a se stejnou adresou ústředny. Po naprogramování 
ostatních parametrů (funkce 1, 2, 8, e, y) lze použít komunikátor bez programování mapy 
kódů. Přenosové kódy se programují přímo v ústředně v příslušných aktivitách – dekadickému 
tvaru zadanému v ústředně odpovídá hexadecimální přenosový kód pro PCO (např. 254 > 
FE). 
 

 
s - Programování EEPROM (kódy = 00) 

Funkce naprogramuje paměť parametrů do výchozího stavu, který je vhodný pro použití 
komunikátoru s více adresami objektů a se samostatnou adresou ústředny. V ústředně se pak 
programují čísla kódů (dekadicky 000..255) a v komunikátoru se číslu kódu přiřadí podle 
naprogramované mapy adresa objektu a výstupní kód pro PCO. Kromě naprogramování 
ostatních parametrů (funkce 1, 2, 8, e) je nutno naprogramovat mapu kódů (funkce j nebo m) 
a nakonec funkci ( y ). Čísla kódů se programují v ústředně v příslušných aktivitách. 
 

Kod 000..007: 0120:11 0120:22 0120:33 0120:44 0121:11 0121:22 0121:33 0121:44
Kod 008..015: 0122:11 0122:22 0122:33 0122:44 0123:11 0123:22 0123:33 0123:44
Kod 016..023: 0124:11 0124:22 0124:33 0124:44 0125:11 0125:22 0125:33 0125:44
Kod 024..031: 0126:11 0126:22 0126:33 0126:44 0127:11 0127:22 0127:33 0127:44
Kod 032..039: 0128:11 0128:22 0128:33 0128:44 0129:11 0129:22 0129:33 0129:44
Kod 040..047: 0130:11 0130:22 0130:33 0130:44 0131:11 0131:22 0131:33 0131:44
Kod 048..055: 0132:11 0132:22 0132:33 0132:44 0133:11 0133:22 0133:33 0133:44
Kod 056..063: 0134:11 0134:22 0134:33 0134:44 0135:11 0135:22 0135:33 0135:44
Kod 064..071: 0136:11 0136:22 0136:33 0136:44 0137:11 0137:22 0137:33 0137:44
Kod 072..079: 0138:11 0138:22 0138:33 0138:44 0139:11 0139:22 0139:33 0139:44
Kod 080..087: 0140:11 0140:22 0140:33 0140:44 0141:11 0141:22 0141:33 0141:44
Kod 088..095: 0142:11 0142:22 0142:33 0142:44 0143:11 0143:22 0143:33 0143:44
Kod 096..103: 0144:11 0144:22 0144:33 0144:44 0145:11 0145:22 0145:33 0145:44
Kod 104..111: 0146:11 0146:22 0146:33 0146:44 0147:11 0147:22 0147:33 0147:44
Kod 112..119: 0148:11 0148:22 0148:33 0148:44 0149:11 0149:22 0149:33 0149:44
Kod 120..127: 0150:11 0150:22 0150:33 0150:44 0151:11 0151:22 0151:33 0151:44
Kod 128..135: 0152:11 0152:22 0152:33 0152:44 0153:11 0153:22 0153:33 0153:44
Kod 136..143: 0154:11 0154:22 0154:33 0154:44 0155:11 0155:22 0155:33 0155:44
Kod 144..151: 0156:11 0156:22 0156:33 0156:44 0157:11 0157:22 0157:33 0157:44
Kod 152..159: 0158:11 0158:22 0158:33 0158:44 0159:11 0159:22 0159:33 0159:44
Kod 160..167: 0160:11 0160:22 0160:33 0160:44 0161:11 0161:22 0161:33 0161:44
Kod 168..175: 0162:11 0162:22 0162:33 0162:44 0163:11 0163:22 0163:33 0163:44
Kod 176..183: 0164:11 0164:22 0164:33 0164:44 0165:11 0165:22 0165:33 0165:44
Kod 184..191: 0166:11 0166:22 0166:33 0166:44 0167:11 0167:22 0167:33 0167:44
Kod 192..199: 0168:11 0168:22 0168:33 0168:44 0169:11 0169:22 0169:33 0169:44
Kod 200..207: 0170:11 0170:22 0170:33 0170:44 0171:11 0171:22 0171:33 0171:44
Kod 208..215: 0172:11 0172:22 0172:33 0172:44 0173:11 0173:22 0173:33 0173:44
Kod 216..223: 0174:11 0174:22 0174:33 0174:44 0175:11 0175:22 0175:33 0175:44
Kod 224..231: 0176:11 0176:22 0176:33 0176:44 0177:11 0177:22 0177:33 0177:44
Kod 232..239: 0178:11 0178:22 0178:33 0178:44 0179:11 0179:22 0179:33 0179:44
Kod 240..247: 0180:11 0180:22 0180:33 0180:44 0181:11 0181:22 0181:33 0181:44
Kod 248..254: 0120-48 0120-49 0120-51 0120-52 0120-53 0120-54 0120-55

(o - opakuj, ESC - zpet)

Vychozi programovani pameti EEPROM pro zadani kodu v ustredne:

Naprogramovano.

Vychozi programovani pameti EEPROM s nulovou mapou:

Naprogramovano.



 
 

5.2.8 – KOMUNIKÁTOR KMS1-M 

w - Test EEPROM - funkce přístupná výrobci 
 
x - Identifikace komunikátoru 

Funkce zobrazí postupně hlavní vlastnosti komunikátoru a otestuje neporušenost paměti 
parametrů. 

 

Identifikace může obsahovat tyto chybové výpisy: 

 
y - Závěr programování 

Zadají se datum a čas programování, libovolný text o maximální délce 10 znaků. Pak se 
obsah paměti parametrů zabezpečí pro pozdější provozní kontrolu správnosti parametrů a 
zablokuje se zápis do paměti. Spuštění této funkce je nezbytné provést vždy na závěr 
provedených změn v paměti parametrů. 

 
Po spuštění této funkce již nelze měnit obsah paměti parametrů žádnou funkcí. Nové 

úpravy obsahu paměti lze provést jen po stisknutí tlačítka RES nebo novém zapnutí 
komunikátoru. Pokusíte-li se přesto změnit obsah paměti parametrů, vypíše se hlášení 

 
a komunikátor se zablokuje. 

Identifikace modulu:

KOMUNIKATOR SPEL KMS1 pro Dominus Millennium_____ verze: V01.05

naprogramovano dne 07.11.02 v 12:55.
Verze 1234

watch-dog jede
1. tel. cislo [0..9, d-test, e-cekej, f-konec] 34 0- -- -- -- -- -- --
2. tel. cislo [0..9, d-test, e-cekej, f-konec] 34 2- -- -- -- -- -- --
adresa objektu [0000..9999 nebo f000..f999] 01 23
adresa ustredny [0000..9999.nebo f000..f999] 45 67
počet adres objektu
[pocet adres 1 2 5 10 25 62 83 ]
[pocet kodu/adr. 250 125 50 25 10 4 3 ]
[kod 00 01 02 03 04 05 06 ] 05
Naprogramovan protokol Silent Knight-Ademco slow 4+2
Naprogramovana mapa.

Pamet parametru je zabezpecena.

Hodiny komunikatoru: 00:00:05

!! NEJEDE WATCH-DOG !!
!! CHYBNY OBSAH PAMETI PARAMETRU !!

Naprogramovano dne (DDMMRR) 07 02 97
Naprogramovano v (hhmm) 12 55
Poznamka (10 znaku) Verze 1234
PAMET PARAMETRU ZABEZPECENA.

!!!! PAMET PARAMETRU ZABLOKOVANA proti zapisu, provedte RESET !!!!



 

KOMUNIKÁTOR KMS1-M – 5.2.9 

Technické parametry KMS1-M 
pracovní teplota .............................................… 0° až 40°C 
napájecí napětí Ucc ........................................… 8 až 15V 
odběr ............................................................... 30 mA/13,5V 
rozhraní .............. - COM - ústředna/PC (RS232) 
        - rozhraní analogové jednotné telefonní sítě 
výstupy - 1  - relé - spínaný proud 4A 
      rozměry desky  93x150mm    

Upevňovací otvory pro šrouby M3 jsou umístěny v rozích desky (vzdálenost 
82,55x139,7mm)  

Způsob objednávky KMS1-M 
KMS1-MT  - komunikátor pro systém Dominus Millennium - (KMS1-M + KUT) 
KMS1-MTP - komunikátor pro systém Dominus Millennium s programovacím    

           kabelem pro PC - (KMS1-M + KUT + KIP) 
KUT      - kabel pro připojení k ústředně Dominus Millennium 
KIP      - programovací kabel pro připojení k počítači PC 
 
KMS1-MN  - komunikátor bez testu oznamovacího tónu pro připojení bezdrátového 

   přenosu. Tento typ není dovoleno připojit na JTS. 
 

Montážní prvky 
Pro instalaci do ústředny je zapotřebí objednat tyto mechanické díly 
Pro instalaci do ústředny MU4: 
Montážní deska 
Pro instalaci do ústředny MU3, MU2, MU1: 
Úhelník 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.2.10 – KOMUNIKÁTOR KMS1-M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODUL ZÁLOŽNÍ BATERIE B1 – 5.3.1 

 

MODUL VNĚJŠÍ ZÁLOŽNÍ BATERIE B1 

Modul zajišťuje instalaci a ochranu baterie o vyšší kapacitě než je 10  Ah. Modul je třeba 
instalovat v bezprostřední blízkosti ústředny. 

Zajišťuje: 
• prostor pro uložení baterie až do 64 Ah 
• kontaktem a zámkem chráněný prostor. 

Pohled na skříň B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalace modulu B1 
Modul vnější záložní baterie B1 může být umístěn do prostoru objektu. pokud tento prostor 

odpovídá požadavku na pracovní prostředí uvedeného modulu - použité baterie. 
Bezpečnostní kontakt skříně se připojí na jeden vstup pro čidlo v ústředně nebo na nejbližší 

linkový modul. 
Baterie se umístí do vyhrazeného prostoru skříně B1 a připojí silnými, co nejkratšími  

vodiči k příslušným svorkám zdroje. Minus pól baterie se připojí ihned, plus pól se připojuje 
až po zapnutí síťového napájení a kontrole systému. 

Modul B1 se umístí ve svislé poloze na zeď v bezprostřední blízkosti ústředny nebo 
linkového a napájecího modulu N4Z. Způsob upevnění je zřejmý z následujícího obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

A

A/2

B

typ B1 
A[mm] 326 
B[mm] 120 

φ vrtáku [mm] 7 
φ hmoždinky [mm] 8 

vruty[mm] 5x45 



 

5.3.2 - MODUL ZÁLOŽNÍ BATERIE B1 

 
 

Připojení B1 do systému 

Technické parametry B1 
rozměry v mm (š-v-h) ................................ 332 - 414 - 114 

Způsob objednávky B1 
B1 - modul se vyrábí v jedné verzi 

 

 

   C    NO

 

 C, NO - vývody ochranného kontaktu 
  - při zavřených dvířkách sepnuto 
 
 Mezi NO a volnou svorku se 
 připojí vyvažovací odpor pro 
 vstup čidla. 

 



 

OVLÁDACÍ PANEL MP1 – 6.1.1 

 

OVLÁDACÍ PANEL OP1 

Popis OP1 

Modul je určen k připojení na linku T-BUS. Je to základní modul pro činnost systému 
MILLENNIUM. Umožňuje komunikaci systému s obsluhou. Obvodové řešení umožňuje 
využít modul i jako linkový modul s osmi dvojitě vyváženými vstupy a maximálně osmi 
výstupy. K modulu lze připojit řadu snímačů různých typů. Doporučujeme nepoužívat OP1 
v nových instalacích – je nahrazen panelem MP1 na lince DN-BUS. 

Modul OP1 funkčně zajišťuje 
• zobrazování na displeji 2x20 znaků s programovatelnou dobou osvětlení 
• ovládání foliovou klávesnicí, 4 programovatelné funkce F1 až F4, 3 šiftovací 

tlačítka 
• akustický výstup 
• 8 optických indikátorů  

• SYSTÉM PŘIPRAVEN 
• OSTRÝ REŽIM 
• ZVLÁŠTNÍ REŽIM 
• POPLACH 
• PORUCHA 
• SÍŤ 
• BATERIE 
• PŘEDZVĚST 

• optický indikátor VOLBA pro potřeby systému nebo s programovatelnou funkcí 
• možnost připojení různých snímačů 
• sledování sabotážního kontaktu modulu 
• 8 dvojitě vyvážených vstupů pro připojení čidel a jejich tamperů s 

programovatelným nastavením doby reakce vstupu pro jednotlivé stavy a nastavením 
počtu čtení stavu ústřednou a vyvážených odpory 2,4kΩ a 3,9kΩ 

• vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%) 
• max. 8 výstupů programovatelných ústřednou 
• nastavení přenosové rychlosti na lince 

• naprogramováním do trvalé paměti modulu při instalaci 
• přepínačem – nepoužívá se 
• dynamicky měnitelné podle potřeb systému 

• nastavení adresy modulu (0 až 31) 
• naprogramováním do trvalé paměti modulu při instalaci 
• přepínačem – nepoužívá se 

 

 



 

6.1.2 – OVLÁDACÍ PANEL MP1 

 
 

Pohled na čelní stranu a sestava modulu OP1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sv.1 - výstupy: 

 C- společný vývod 
 0+..7+ výstupy 
 
 

 
 

 

šiftovací tlačítka displej 2x20 znaků 

indikační 
prvky 

funkce dané 
programem 

zruš (Esc) 

kurzor nahoru 

kurzor dolů 

potvrď (Enter) 

kurzor vpravo 

kurzor vlevo 

 

MZM 

snímač 
DALLAS 

řadič snímače klávesnice jádro 

intenzita osvětlení

kontrast displeje 

MU 

Sv.3ADRSv.2
TAMP

Sv.1

    C-   0+   1+   2+   3+   4+   5+   6+   7+  



 

OVLÁDACÍ PANEL MP1 – 6.1.3 

 

Typy výstupů: 

Sv.2 – linka T-BUS: 
DI data input - připojí se na LO ústředny 
DO data out    - připojí se na LI ústředny 
 
 

Sv.3 – napájení a vstupy: 

       + napájecí napětí 12V 
       ⊥ elektrická zem 
       I0 až I7 dvojitě vyvážené vstupy 
 
Způsob vyvážení lze při instalaci naprogramovat dvěma způsoby: 

 1. pětistavově 2. čtyřstavově  
 (zkrat, klid, čidlo, tamper,čidlo+tamper)    (zkrat, klid, čidlo, tamper) 

 
 
 
 
 
 

MU    přepínač vstupu I7: 
měření napájecího napětí dvojitě vyvážený vstup pro čidlo a    
            tamper 

 
 
Přepínač umožňuje při instalaci a testování měřit ústřednou napájecí napětí v místě 

modulu. Měření lze provádět jen ve spolupráci s programem ústředny. Po přepnutí na měření 
napětí nelze sledovat stav čidla na vstupu I7. 

 
TAMP - ochranný kontakt panelu 

 
MZM šrouby pro připojení stínění kabelů. Všechny kabely je nutno jejich stíněním 

připojit do tohoto bodu. 
 
 
 
 
 

 +12V 
0+ 

C- 

+12V
C- 
0+ 

0+ 

C- 

+12V 
0+ 

C- 

výstup NO výstup OC výstup OP výstup NC 
 

  DO   DI  

    +     +     +     +     +     +     ⊥     ⊥     ⊥    ⊥     ⊥     ⊥    I0    I1    I2    I3    I4     I5    I6    I7  

 

2k4 3k9 
Ix 

⊥ 
čidlo tamper

2k4 3k9
Ix

⊥ 
čidlo tamper
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ADR    přepínače pro nastavení adresy a přenosové rychlosti modulu – neosazuje se 
 

Klávesnice    - konektor pro připojení foliové klávesnice 
 

Kontrast    - trimrem se ve výrobě nastavuje kontrast displeje. Neměnit nastavení! 
Intenzita   - nastavení intenzity osvětlení displeje. Neměnit nastavení, nebo konzultovat  
        výrobcem. 

 
JÁDRO   Je nepřípustné vyjímat desku jádra ze základní desky. Při manipulaci    
    hrozí poškození obvodů a ztráta záruky. 

 
Snímač DALLAS - konektor pro připojení snímače DALLAS. Případný připojený snímač je 
automaticky detekován. Přímo lze připojit snímač (je umístěn na panelu OP1) 

  - DALLAS - snímač TOUCH MEMORY - ROM 48 bitů 
   DS1990A-F3, DS1990A-F5, DS1992LF5, DS1993LF5, DS1994LF5 
   s C-klipem  DS9093F  pro přivěšení na klíče 
Další typy snímačů jsou externí a připojují se přes řadič snímače SB1. 
 

Řadič snímače - místo pro instalaci modulu SB1 ve výrobě. 

Programování modulu OP1 
Modul má pevnou paměť EEPROM, ve které lze naprogramovat různé parametry. 

Programování lze provést 
• ústřednou v instalačním režimu lze naprogramovat 

• adresu v EEPROM 
• přenosovou rychlost v EEPROM 

• počítačem PC, který je vybaven modulem 232TB a programem TESTTERM lze 
naprogramovat 
• citlivost vstupu (počet čtení stavu než je tento stav možno přenést do ústředny - pro 

každý vstup a stav samostatný parametr) 
• počet opakování při vysílání každého stavu 
• příznak odkud se čte adresa  

• z přepínače 
• z paměti EEPROM 

• adresu v EEPROM 
• příznak odkud se čte přenosová rychlost 

• z přepínače 
• z paměti EEPROM 
• rychlost se automaticky přizpůsobí přenosové rychlosti ústředny 

• přenosovou rychlost v EEPROM 
• režim svitu indikátoru VOLBA po zapnutí, resp. RESETU modulu 
• doba osvětlení displeje 0s až 126s, nebo trvalý svit 

Řadič snímačů SB1 

Řadič převádí různé formáty snímačů na jeden vhodný vnitřní formát pro připojení k 
ovládacímu panelu OP1. Je-li řadič osazen, připojení snímačů k modulu se provede přes 
svorkovnice výstupů, které nejsou osazeny, tzn. že u OP1 jsou maximálně 4 výstupy. U 
snímačů, u kterých lze použít napájení 12V, se použije napájecí napětí z linky, všechny ostatní 
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úrovně mohou dosáhnout maximálně 5V. Pro napájení 5V se doporučuje používat samostatné 
napájení - ne napájení z OP1. Snímač se připojuje ke svorkám modulu (OP1) kabelem o 
maximální délce 4m.  

Řadič umožňuje připojit jeden ze zvolených snímačů: 
  - s rozhraním Wiegand 26 bitů 
   - s rozhraním ABA TRACK 2 

Popis přepínače režimů řadiče 

Úprava konektoru OP1 při osazení řadiče snímačů 
Rozhraní Wiegand 26 bitů 

D0, D1 - data 
LE - řízení led na snímači 
5V - nepoužívat, napájet z + a ⊥ z linky 
 

Rozhraní ABA TRACK 2   
DATA - data 
CLK - hodiny 
INSERT - řízení 
5V - napájení - doporučuje se napájet   

       snímač samostatně, ⊥ z linky 

Instalace panelu OP1 

Ovládací panel se umisťuje libovolně v prostoru objektu na svislou plochu tak, aby byla 
zajištěna dobrá čitelnost displeje a nehrozilo nebezpečí nárazů do panelu. 

Způsob upevnění je zřejmý z obrázku: 

 

V3 
V2 
V1 
V0 
T2 
T1 
T0 

 R - rozpojeno 
 S - spojeno 
X - libovolné 

T2 T1 T0 t 
R R R 0 Wiegand 24+2 bit 
R R S 1 ABA TRACK 2 
R S   R  2 čipová karta - nepoužito 
X X X - test 

V3 V2 V1 V0 v 
R R R R 0 1. - 10. Byte
R R R S 1 3. -   6. Byte
R R S   R  2 3. -   9. Byte
R R S   S  3 7. -   8. Byte
R S R R 4 7.         Byte
R S R S 5 8. -   9. Byte
R S S   R  6 3. - 10. Byte
R S S   S  7 7. - 10. Byte

V3 V2 V1 V0 v 
S R R R 8 5. -   8. Byte 
S R R S 9 4. -   8. Byte 
S R S   R  A 2. -   4. Byte 
S R S   S  B 2. -   3. Byte 
S S R R C 5.         Byte 
S S R S D 4.         Byte 
S S S   R  E 3.         Byte 
S S S   S  F 2.         Byte 

 

    C-   0+   1+   2+   3+   D0  D1  LE   5V 

    C-   0+   1+   2+   3+  DA  CL   INS  5V 
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a = 172mm  hmoždinky φ 6mm 

b = 125mm  vruty 4x30mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Postup montáže: 
• odšroubujeme dva šrouby na horní straně modulu 
• sejmeme víko skříňky 
• do spodní hmoždinky zašroubovat vrut tak, aby mezi zdí a hlavou vrutu byla 

mezera na sílu plechu vany OP1 
• vanu nasadit dolním otvorem na vrut 
• je-li vana volná, sejmout ji z vrutu a vrut mírně dotáhnout 
• tak postupovat až jde vana ztuha vsunout mezi zeď a hlavu vrutu 
• zašroubovat dva horní vruty  (ne dotáhnout) 
• vanu vyrovnat dle vodováhy a horní vruty dotáhnout 
• připojíme potřebné kabely do svorkovnic a jejich stínění na můstek MZM 
• nasadíme kryt skříňky a zajistíme ho dvěma šrouby na horní straně skříňky 
• nasadíme dvě krytky šroubů 

Technické parametry OP1 
  pracovní teplota ................................................... 0° až +40°C 
  zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .......-10° až +50°C 
  rozvážení vstupu ................................................. ±30% 
NO - bezpotenciálové výstupy v klidu rozepnuté: 
  spínané napětí ....................................................... 100V 
  spínaný proud ........................................................ 0,5A 
  odběr ................................................................... 37mA (+ 10mA/relé)/12V 
OC - výstupy typu otevřený kolektor: 
  spínané napětí ....................................................... 100V 
  spínaný proud ....................................................... 0,15A 
  odběr ................................................................... 37mA/12V 
OP - výstupy typu otevřený kolektor s optovazbou: 
  spínané napětí ....................................................... 30V 
  spínaný proud ....................................................... 1mA 
  odběr ................................................................... 37mA (+ 10mA/optron)/12V 
NC - bezpotenciálové výstupy v klidu sepnuté: 
  spínané napětí ........................................................ 100V 
  spínaný proud ......................................................... 0,25A 
  odběr ..................................................................... 37mA (+20mA/relé)/12V 

 rozměry v mm (š-v-h) ............................................ 218 - 167 - 34 

a

a/2

b
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Způsob objednávky OP1 
  OP1 - i - o - z       - bez snímače 
  OP1 - i - o - z /TM     - se snímačem TOUCH MEMORY (Dallas) 
  OP1 - i - o - z /SB1    - se řadičem SB1 

 i - počet vstupů (0, 8) 
 o - počet výstupů (0, 1, 4, 8) (- při SB1 je maximální hodnota 4) 
 z - typ výstupů (NO, OC, OP, NC) (všechny výstupy jsou jednoho typu) 

 
Poznámka: Po dohodě s výrobcem lze doplnit řadič o další typy snímačů.  
 

OP2… - panel OP1 doplněný o zamykatelnou skříňku (upřesňující značení je    
shodné s OP1) 

OP1/PC - pro připojení k PC a programu PanTerm – nevyrábí se, je nahrazen 
panelem na lince DN-bus 

 
 Základní dodávaný typ je OP1-8-1-NO, jiný typ lze dodat po dohodě s výrobcem 
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LINKOVÝ MODUL ML1 – 6.2.1 

 

LINKOVÝ MODUL ML1 

Popis ML1 

 Modul je určen k připojení na linku T-BUS. Je to základní modul pro činnost systému 
MILLENNIUM. Počet připojitelných modulů na linku je maximálně 32. Linkový modul má 
osm dvojitě vyvážených vstupů a maximálně osm výstupů. Doporučujeme nepoužívat ML1 
v nových instalacích – je nahrazen modulem MM1 na lince DN-BUS. 

Modul ML1 funkčně zajišťuje 
• napájení modulu je napětím 12V 
• optický indikátor VOLBA pro potřeby systému nebo s programovatelnou funkcí 
• sledování sabotážního kontaktu modulu 
• 8 dvojitě vyvážených vstupů pro připojení čidel a jejich tamperů s 

programovatelným nastavením doby reakce vstupu pro jednotlivé stavy a nastavením 
počtu čtení stavu ústřednou a vyvážených odpory 2,4kΩ a 3,9kΩ 

• vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%) 
• max. 8 výstupů programovatelných ústřednou 
• nastavení přenosové rychlosti na lince 

• naprogramováním do trvalé paměti modulu při instalaci 
• dynamicky měnitelné podle potřeb systému 

• nastavení adresy modulu (0 až 31) 
• naprogramováním do trvalé paměti modulu při instalaci 

Sestava modulu ML1 
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Sv.1 - vstupy: 

 I0 až I7 dvojitě vyvážené vstupy 
 
 
 

 
 Způsob vyvážení lze při instalaci naprogramovat dvěma způsoby: 
1. pětistavově (zkrat, klid, čidlo, tamper, 2. čtyřstavově (zkrat, klid, čidlo, tamper) 
   čidlo+tamper) 
 
 
 
 
 
 

MU  - přepínač vstupu I7: 
měření napájecího napětí        dvojitě vyvážený vstup pro 

čidlo a tamper 
 

 Přepínač umožňuje měřit při instalaci a testování měřit ústřednou napájecí napětí v místě 
modulu. Měření lze provádět jen ve spolupráci s programem ústředny. Po přepnutí na měření 
napětí nelze sledovat stav čidla na vstupu I7. 

 
Sv.2 – T-BUS a napájení: 

DI data input 
  - připojí se na LO ústředny 
DO data out 
  - připojí se na LI ústředny 
+  napájecí napětí 12V 

    I0    I1    I2    I3    I4    I5    I6    I7 

2k43k9
Ix

⊥
čidlo tamper

2k43k9
Ix

⊥
čidlotamper

 

 

     +      +    +     +    +     +     +     +    DO  DI 

 

 

MZM 

MU 

Sv.1 

Sv.2 Sv.3

Sv.4 

ADR VOLBA TAMP

JÁDRO 
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Sv.3 – napájení: 
 ⊥ elektrická zem 
 
 
 

 
Sv.4 – výstupy: 

 
 
 
 

 
 Typy výstupů: 

 
TAMP - ochranný kontakt modulu 

 
ADR - přepínače pro nastavení adresy a přenosové rychlosti modulu – neosazuje se 

 
MZM - šrouby pro připojení stínění kabelů. Všechny kabely je nutno jejich       

stíněním připojit do tohoto bodu. 
 

JÁDRO - Je nepřípustné vyjímat desku jádra ze základní desky. Při manipulaci hrozí 
poškození obvodů a ztráta záruky. 

Programování modulu ML1 
Modul má pevnou paměť EEPROM, ve které lze naprogramovat různé parametry. 

Programování lze provést 
• ústřednou v instalačním režimu lze naprogramovat 

• adresu v EEPROM 
• přenosovou rychlost v EEPROM 

• počítačem PC, který je vybaven modulem 232TB a programem TESTTERM lze 
naprogramovat 
• citlivost vstupu (počet čtení stavu než je tento stav možno přenést do ústředny - 

pro každý vstup a stav samostatný parametr) 
• počet opakování při vysílání každého stavu ( jeden parametr) 
• příznak odkud se čte adresa  

• z přepínače - nepoužito 
• z paměti EEPROM 

• adresu v EEPROM 
• příznak odkud se čte přenosová rychlost 

• z přepínače - nepoužito 
• z paměti EEPROM 
• rychlost se automaticky přizpůsobí přenosové rychlosti ústředny 

     ⊥    ⊥     ⊥     ⊥    ⊥     ⊥     ⊥    ⊥ 

    0+   0-   1+    1-    2+   2-   3+    3-    4+   4-   5+    5-   6+   6-    7+    7-  

 

 +12V 
0+ 

0- 

+12V 

0- 
0+ 

0+ 

0- 

+12V
0+ 

0- 

výstup NO výstup OC výstup OP výstup NC výstup LE 
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• přenosovou rychlost v paměti EEPROM 
• režim svitu indikátoru VOLBA po zapnutí, resp. RESETU modulu 

Instalace modulu ML1 

Linkový modul se umisťuje libovolně v prostoru objektu v libovolné poloze, výška nad 
podlahou se doporučuje min. 20 cm, nehrozí-li nebezpečí nárazů do modulu. 

Způsob upevnění je zřejmý z obrázku: 

 

a = 172mm  hmoždinky φ 6mm 

b = 116mm  vruty 4x30mm 

 

 

 

 

 
 

Postup montáže: 
• odšroubujeme dva šrouby na přední straně modulu 
• sejmeme víko skříňky 
• do spodní hmoždinky zašroubovat vrut tak, aby mezi zdí a hlavou vrutu byla 

mezera na sílu plechu vany ML1 
• vanu nasadit dolním otvorem na vrut 
• je-li vana volná, sejmout ji z vrutu a vrut mírně dotáhnout 
• tak postupovat až jde vana ztuha vsunout mezi zeď a hlavu vrutu 
• zašroubovat dva horní vruty  (ne dotáhnout) 
• vanu vyrovnat dle vodováhy a horní vruty dotáhnout 
• připojíme potřebné kabely do svorkovnic a jejich stínění na můstek MZM 
• nasadíme víko skříňky a zajistíme ho dvěma šrouby na přední straně skříňky 

Technické parametry ML1 
  pracovní teplota ................................................. 0° až +40°C 
  zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .....-10° až +50°C 
  rozvážení vstupu .............................................. ±30% 
NO - bezpotenciálové výstupy v klidu rozepnuté: 
  spínané napětí ................................................. 100V 
  spínaný proud .................................................. 0,5A 
  odběr ............................................................. 25mA (+ 10mA/relé)/12V 
OC - výstupy typu otevřený kolektor: 
  spínané napětí ................................................. 100V 
  spínaný proud ................................................. 0,15A 
  odběr ............................................................. 25mA/12V 
OP - výstupy typu otevřený kolektor s optovazbou: 
  spínané napětí ................................................. 30V 
  spínaný proud ................................................. 1mA 

 a 

a/2 

b 
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  odběr ............................................................. 25mA (+ 10mA/optron)/12V 
 
NC - bezpotenciálové výstupy v klidu sepnuté: 
  spínané napětí .................................................. 100V 
  spínaný proud ................................................... 0,25A 
  odběr ............................................................... 25mA (+20mA/relé)/12V 
 
LE - optické výstupy LED: 
  odběr ............................................................... 25mA (+2mA/LED)/12V 

 rozměry v mm (š-v-h) ...................................... 217 - 167 - 33 
 

Způsob objednávky ML1 

 ML1 - o - z 
 o  -  počet výstupů (0, 1, 4, 8) 

 z  -  typ výstupu (NO, OC, OP, NC, LE) (vždy jen jednoho typu) 

Základní dodávaný typ je ML1-1-NO a ML1-8-NO, jiný typ lze dodat po dohodě s 
výrobcem 
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KONVERTOR 232TB 

Popis 232TB 
Konvertor převádí rozhraní RS232 na linku T-BUS. Připojuje se k sériovému portu 

počítače PC a pomocí programu TESTTERM slouží k oživování nově instalované linky      
T-BUS s moduly, programování modulů a k testům těchto modulů. 

Konvertor je vybaven ochranou proti přepólování baterie a proti odběru proudu většího než 
1A. Pojistka je vratná po odpojení napájení. Dodržujte vyznačenou orientaci konvertoru 
vzhledem ke konektorům. Při otočení konvertoru se nepoškodí připojená zařízení konvertor 
však nebude funkční. 

Sestava konvertoru 232TB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vývody jsou rozlišeny barvami svorek:  rr - celá rudá,  čč - celá černá,  čr - černý knoflík a 

rudý háček,  rč - rudý knoflík a černý háček,  R - rudá krokosvorka,  Č - černá  krokosvorka. 

 

� sériový port PC 
 
� linka T-BUS 

   r    b    z    ž              r   m 

   rr    čč   čr   rč            R   Č 

  +      ⊥   LI   LO          +   - 
zdroj 12Vlinka T-bus 

 

DOMINOR 
232TB 
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Technické parametry 232TB 
 pracovní teplota ................................................................ 0° až +40°C 
 zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C 
 odběr .............................................................................. 0,24mA/12V 
 jištěný odběr z baterie ...................................................... do 1,5A 

rozměry v mm (š-v-h) ....................................................... 55 - 65 - 15 

Způsob objednávky 232TB 
 232TB - modul se vyrábí v jedné verzi 
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LINKOVÝ MODUL LM44.1 A LM44.2 

Popis LM44 
Modul zajišťuje připojení čidel k systému, sběr stavů čidel, ovládání dvou 

bezpotenciálových výstupů a komunikaci s ústřednou. Modul se připojuje na třívodičové linky 
D-bus systému. Linkový modul se skládá z desky s elektronikou a skříňky. 

Deska elektroniky obsahuje obvody styku s linkou a s čidly, řídící část a výstup pro 
připojení vnější opticko-akustické signalizační jednotky. 

Funkčně zajišťuje: 

• LM44.1 - 8 jednoduše vyvážených vstupů pro připojení čidel nebo tamperů s digitální 
pamětí stavů, vyvážených odpory 10kΩ 

- 1 bezpotenciálový programovatelný výstup 
• LM44.2 - 8 dvojitě vyvážených vstupů pro připojení čidel a jejich tamperů s digitální 

pamětí stavů, vyvážených odpory 2,4kΩ a 3,9kΩ 
- 2 bezpotenciálové programovatelné výstupy 

- sledování sabotážního kontaktu linkového modulu 
- nastavení přenosové rychlosti na lince k ústředně (normální nebo poloviční) 

Napájení modulu je napětím 12V. Prostor modulu je chráněn sabotážním kontaktem. 

Instalace linkového modulu LM44 
Modul se dodává ve dvou typech skříňky 

• LM44.1(2) v menší skříňce (166x110x24mm) 
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• LM44.1(2)V ve větší skříňce (212x166x33mm) s možností propojování více 
kabelů na samostatné svorkovnici. 

Linkový modul se umisťuje libovolně v prostoru objektu v libovolné poloze. Výška nad 
podlahou se doporučuje min. 20 cm, nehrozí-li nebezpečí nárazů do modulu. 

Připojení linkového modulu k lince a připojení 
čidel k linkovému modulu je možné po 
odšroubování dvou šroubů na čelní straně 
linkového modulu a sejmutí krytu skříňky. 
Napojení na linku, připojení čidel, příp. 
sabotážních kontaktů rozvodů je patrné z obrázku 

„Příklad zapojení“. Čidla nebo smyčky z čidel musí pro LM44.1 splňovat podmínku na 
celkový vyvažovací odpor 10kΩ/±10%. a pro LM44.2 splňovat podmínku na celkový 
vyvažovací odpor  3,9kΩ/10% a tampery 2,4 kΩ/10%. 

Před kontrolou činnosti systému je nutné nastavit adresu linkového modulu a  přenosovou 
rychlost na lince k ústředně. 

 
 

typ LM44.2 LM44.2V 
A[mm] 66 172 
B[mm] 116 116 

φ vrtáku [mm] 5,5 5,5 
φ hmoždinky [mm] 6 6 

vruty[mm] 4x30 4x30 

 A 

A/2 

B 



 

LINKOVÝ MODUL LM44.1 a LM44.2 – 7.1.3 

 

Pohled na modul LM44.2, resp. LM44.1 

Popis svorek LM44 
 KA - bezpotenciálový výstup A 
 KB - bezpotenciálový výstup B. Sepnutí kontaktu KA+KB je ovládáno z ústředny. 
 + - napájecí napětí 12V pro linkový modul z linky a napájecí napětí pro napájení 
   rozvodů čidel 
 L - svorka pro připojení datového vodiče linky 
 ⊥ - elektrická zem pro připojení rozvodů čidel nebo země z linky 
 C0 - vstup pro připojení čidla a tamperu s adresou 0 
 C1 - vstup pro připojení čidla a tamperu s adresou 1 
 C2 - vstup pro připojení čidla a tamperu s adresou 2 
 C3 - vstup pro připojení čidla a tamperu s adresou 3 
 C4 - vstup pro připojení čidla a tamperu s adresou 4 
 C5 - vstup pro připojení čidla a tamperu s adresou 5 
 C7 - vstup pro připojení čidla a tamperu s adresou 7 
 C8 - vstup pro připojení čidla a tamperu s adresou 8 
 KC - bezpotenciálový výstup C 
 KD - bezpotenciálový výstup D. Sepnutí kontaktu KC+KD je ovládáno z ústředny. 
 

Proudová zatížitelnost bezpotenciálových výstupů je 1A. 
 

Pozn.: Vstup tamperu s adresou 6 je propojen s ochranným kontaktem skříňky LM44.2 přímo na 
desce. 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

 
 

 

 
 

zemnící 
můstek 

ochranný 
kontakt 

  K    K              C   C     C     C C     C    C C 
 A       B  +     +    +     +    L     ⊥    ⊥     ⊥     ⊥     ⊥     0    1     2    3     4    5     7 8 

odpojení linky

 N      16   (1)   2    4    8 

 V       nastavení adresy 

nastavení 
rychlosti 

 K     K  
  C     D  



 

7.1.4 – LINKOVÝ MODUL LM44.1 a LM44.2 

 
 

Tabulka nastavení adres pro LM44.1 

Modul LM44.1 zabírá v adresovém prostoru linky jednu adresu. Tamper skříňky je T6. 
IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 T6 IN7 IN8  relé KA 

Tabulka nastavení adres pro LM44.2 

Modul LM44.2 zabírá v adresovém prostoru linky dvě adresy - sudou a následující lichou. 
Sudá přenáší tampery a lichá stavy čidel. Tamper skříňky je T6. 

ADRESA SUDÁ:  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8  relé KA - KB 

ADRESA LICHÁ: P0 P1 P2 P3 P4 P5  -  P7 P8  relé KC - KD 

Nastavení rychlosti LM44 

 

 

 

 

  00  08  16  24 

 01  09  17  25 

 02  10  18  26 

 03  11  19  27 

 

 04  12  20  28 

 05  13  21  29 

 06  14  22  30 

 07  15  23  31 

 

 00  08  16  24

 02  10  18  26

 04  12  20  28

 06  14  22  30
 

 
 - nižší rychlost - vyšší rychlost

N                                               N 

V                                               V  



 

LINKOVÝ MODUL LM44.1 a LM44.2 – 7.1.5 

 

Příklad zapojení LM44.1 

Příklad zapojení LM44.2 

 
 
 

 

zemnící 
můstek 

linka D-bus

 KA KB  +    +    +    +    L    ⊥   ⊥    ⊥    ⊥    ⊥  C0  C1 C2 C3  C4 C5 C7 C8

kontakt 
relé 

stínění kabelu

 

čidlo 

10k  

stínění kabelu 

 

zemnící 
můstek 

linka D-bus

 KA KB  +   +    +    +    L    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥  C0  C1 C2 C3  C4 C5 C7 C8

kontakt 
relé 

stínění kabelu

 

čidlo 

2k4 

tamper

3k9 

kontakt 
relé 

KC KD

stínění kabelu 



 

7.1.6 – LINKOVÝ MODUL LM44.1 a LM44.2 

 
 

Technické parametry LM44 
pracovní teplota ........................................................... 0° až +40°C  
odběr ........................................ typicky 13mA/13,7V, maximálně 19mA 
spínaný proud relé ........................................................ 0,5A 
rozměry menší skříňky v mm (š-v-h) ............................ 110 - 167 - 27 
rozměry větší skříňky v mm (š-v-h) .............................. 217 - 167 - 33 

Způsob objednávky LM44 
LM44.1   - typ s s jednoduchým vyvážením vstupů a s jedním relé 
LM44.1V  - typ s s jednoduchým vyvážením vstupů a s jedním relé ve větší skříňce 
LM44.2   - typ s s dvojitým vyvážením vstupů a se dvěma relé 
LM44.2V  - typ s s dvojitým vyvážením vstupů a se dvěma relé ve větší skříňce 

(po dohodě s výrobcem lze osadit relé s přepínacím kontaktem) 

Způsob objednávky LM44 s přijímačem pro bezdrátové komponenty 

 
 
 
 
 
 



 

LINKOVÝ MODUL LM44.1 a LM44.2 – 7.1.7 

 

 
 

Bezdrátové komponenty Electronics Line 
Čidlo Prezident FI    Kontakt TXC     Tlačítko TXN1    Tlačítko TXN4 

 
 
 

 
LM44V/RX4 - linkový modul se 4 kanálovým přijímačem RX4 pro bezdrátové 

komponenty Electronics Line (President FI, TXC, TXN1-4) 
LM44V/RX8 - linkový modul s 8 kanálovým přijímačem RX8 pro bezdrátové 

komponenty Electronics Line (President FI, TXC, TXN1-4) 



 

7.1.8 – LINKOVÝ MODUL LM44.1 a LM44.2 

 
 

 
 
 



 

V/V ZÁMEK VZ43 – 7.2.1 

 

V/V ZÁMEK VZ43 

Popis VZ43 
Modul umožňuje jako satelitní malá ústředna ochranu prostoru objektu s vlastním 

heslovým hospodářstvím, centrální ústředna systému sleduje stav zón a uchovává alarmové 
stavy v historii systému. Modul je určen k připojení na linku D-bus. Modul se ovládá 
klávesnicí, indikace stavů jsou svítivými diodami a zvukovou signalizací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkčně zajišťuje: 

• 1 vstup pro připojení čidla s nastavitelným zpožděním reakce (0 až 255s) ovládaný 
heslem (lokální zóna A) 

• 3 vstupy pro připojení čidla ovládané heslem (lokální zóny B, C, D) 
• heslem odpojené smyčky zůstávají připojené v zabezpečovacím systému jako 

předzvěst 
• 2 vstupy pro připojení čidla - neřízené (TA, TB) 
• 1 vstup pro připojení čidla pro lokální použití (TB) 
• 1 heslo MASTER pro zadávání uživatelských hesel 
• 8 hesel uživatelských umožňujících ovládat různé kombinace lokálních zón 
• 1 bezpotenciálový programovatelný výstup jako standardní výstup linkového 

modulu nebo pro lokální použití (ovládání elektrického zámku) 
• volitelná funkce elektrického vrátného (spuštění heslem, zastavení heslem nebo 

čidlem ze vstupu pro lokální použití) 



 

7.2.2 – V/V ZÁMEK VZ43 

 
 

• optickou indikaci vstupního a výstupního časového intervalu 
• optickou indikaci stavu všech ovladatelných smyček 
• paměť EEPROM pro uložení nastavení modulu 
• dva režimy zpracování vstupů a dva režimy řízení bezkontaktního výstupu 

Napájení modulu je napětím 12V. Skříňka se sabotážním kontaktem zajišťuje ochranu 
vnitřního prostoru modulu. 

Instalace VZ43 
V/V zámek s klávesnicí se umisťuje do prostoru, který představuje příchodovou cestu k 

části objektu, který tvoří funkčně samostatný odloučený celek. 
Při montáži se umístí ve svislé poloze na zeď ve výšce očí dospělé osoby. 

Připojení na linku a připojení čidel k modulu je 

možné po odšroubování dvou šroubů a sejmutí krytu 
modulu. 

Před kontrolou činnosti systému je nutné nastavit 
adresu a rychlost přenosu modulu. Adresa modulu 
VZ43 i rychlost přenosu se zadává z jeho klávesnice. 

Dále je třeba nastavit propojkami režim činnosti. 

Pohled na modul VZ43

A

A/2

B

typ VZ3 
A[mm] 66 
B[mm] 106 

φ vrtáku [mm] 5,5 
φ hmoždinky [mm] 6 

vruty[mm] 4x30 



 

V/V ZÁMEK VZ43 – 7.2.3 

 

Pohled na modul VZ43 

 

Popis svorek VZ43 
 KA - kontakt bezpotenciálového výstupu A  
 KB - kontakt bezpotenciálového výstupu B  
 + - napájecí napětí 12V  
 X(TB) - vstup pro připojení sabotážních kontaktů neřízený heslem nebo dveřní kontakt 
 ⊥ - elektrická zem 
 T(TA) - vstup pro připojení sabotážních kontaktů neřízený  heslem  
 D - vstup pro připojení čidla řízený heslem (ZÓNA D) 
 C - vstup pro připojení čidla řízený heslem (ZÓNA C) 
 B - vstup pro připojení čidla řízený heslem (ZÓNA B)  
 A - vstup pro připojení čidla řízený heslem (ZÓNA A) s nastavitelným     

 zpožděním  
 L - vstup pro datový vodič z linky  
 

Proudová zatížitelnost kontaktů relé je 0,5A. 
 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

Ka Kb  +   +   +   L   ⊥  ⊥   ⊥   ⊥  A   B  C   D  T   X 

 

 

A 

 

B 
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7.2.4 – V/V ZÁMEK VZ43 

 
 

Příklad zapojení VZ43 

Funkce spínačů SP1, SP2 a PR1 modulu VZ43 
 

 SP1 - reset SP2 - režim relé PR1 - režim VZ 

stav OFF(0) ON(1) OFF(0) ON(1) OFF(0) ON(1) 

funkce  reset aktivní  ovládáno VZ VZ2 VZ43 

 
 
 
 

 zemnící 
můstek 

VZ43 
 Ka Kb  +    +    +    L    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥   A    B   C    D   T   X 

stínění  
kabelu 

linka D-bus 

6x10k 

 

elektrický zámek 

- - kontakty čidel - - 

 



 

V/V ZÁMEK V

 

Vztah mezi vstupy čidel a programovými čísly čidel podle druhu režimu 

Uvedení VZ43 do provozu 
Modul se ovládá pomocí klávesnice, indikace stavů je svítivými diodami a vícetó

signalizací. 
Před začleněním do systému je nutno nastavit přepínače režimů činnosti: 

• A. Režim činnosti jako VZ2 (zpětná kompatibilita s předchozím typem) .. PR1=
• Režim činnosti VZ2 s elektrickým vrátným ………………………………  PR1=
• Režim činnosti VZ43 se zvýšeným počtem vstupů pro sabotážní kontakty  PR1=
• Režim činnosti VZ43 s elektrickým vrátným ……………………………..  PR1=
Pozn.: V dalším popisu se uvádí tyto zvukové signály: [1] - jeden vysoký tón 

[2] - jeden hluboký tón 
[3] - dva tóny - vyšší/nižší 
[4] - tři tóny - nižší/střední/vy
[5] - trylkování 
[4Z] - 4 zelené indikátory 

<P> - současné stisknutí tlačítek A a D 
<TECHNIK> - heslo TECHNIK (znaky 0..9, A, B, C, D, E, délka hesla je 4 až 8 znaků) 
<MASTER> - heslo MASTER (znaky 0..9, A, B, délka hesla je 4 až 8 znaků) 
<ADRESA> - zadávají se dva znaky odpovídající adrese 00 až 31 
<RYCHLOST> - 0 pro nižší nebo 1 pro vyšší přenosovou rychlost 
<ZÓNY> - zadají se zóny, které mohou ovládat relé a to postupným stisknutím znaků A, B, 
<UŽIVATEL> - uživatelské heslo (znaky 0...9,A, B, délka hesla je 4 až 8 znaků) 
<ZPOŽDĚNÍ> - zadáme číslice odpovídající požadovanému zpoždění v sekundách 

Je-li po zapnutí SP1 = 0(OFF) nastavení VZ43 zůstane stejné jako před předchoz
vypnutím a VZ43 přejde do provozu. 

číslo čidla režim VZ2 (PR1 - OFF) režim VZ43 (PR1 - ON) 
podle ústředny vstup funkce vstup funkce 

0 A alarm A alarm 
1 A předzvěst A předzvěst 
2 B alarm B alarm 
3 B předzvěst C alarm 
4 C alarm D alarm 
5 C předzvěst A+B+D předzvěst 
6 D alarm T alarm 
7 D předzvěst X alarm 
 
8 
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7.2.6 – V/V ZÁMEK VZ43 

 
 

Nové nastavení VZ43 
Po nastavení SP1 = 1(ON) a připojení napájecího napětí se provádí základní nastavení, 

které může provést jen ten, kdo zná tovární heslo, které je uloženo v paměti mikropočítače - 
TECHNIK (12345678). Do výchozího stavu se lze též dostat z provozu z tzv. klidového stavu 
přepnutím SP1 � 1(ON). 

Pak provedeme následující: 
• Přepneme SP1 ���� 0(OFF) 
• Navolíme <TECHNIK> <F> - je-li heslo správné, ozve se [3] a indikuje se [4Z], pak lze 

zadávat nové nastavení VZ43. 
• Navolíme <MASTER> <F> [2] (po stisknutí znaku <D> během zadávání hesla se lze 

vrátit na začátek a lze heslo MASTER nastavovat znovu (při stisknutí chybného znaku 
apod.). 

• Navolíme <ADRESA> [1] 
• Navolíme <RYCHLOST> [1]. Případné nové zadání adresy nebo rychlosti lze provést po 

stisku libovolného písmene - činnost přejde na zadávání adresy. 
• Zadají se zóny, které mohou ovládat relé - <ZÓNY> <F> [4]. Na zadávání adresy se lze 

vrátit stisknutím libovolné číslice před stiskem <F>. 
• Po správném zadání se dostaneme do tzv. „klidového stavu“, kdy mikropočítač čeká na 

znaky z klávesnice a komunikuje s ústřednou. 
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V/V ZÁMEK VZ43 – 7.2.7 

 

Další činnost je možná po stisknutí znaku <E>, ostatní znaky jsou ignorovány. 
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7.2.8 – V/V ZÁMEK VZ43 

 
 

Nastavení doby zpoždění čidla VZ43 
• Stiskneme <E> <MASTER> <F> a je-li heslo v pořádku [3] [4Z] 
• Stiskneme <D> [2] <ZPOŽDĚNÍ> - maximální délka zpoždění je 255 sec. Navolíme-li 

více než 255, nastaví se 255 sec. Výchozí zpoždění je nastaveno na 0 sec. Stiskneme-li 
znak <F>, vrátíme se do tzv. „klidového stavu“. 

Nastavení nových uživatelských hesel VZ43 
• Stiskneme <E> <MASTER> <F> a je-li heslo v pořádku [3] [4Z] 
• Stiskneme <E> - rozsvítí se 1. zelený indikátor zprava (1. heslo). 
• Navolíme první uživatelské heslo <UŽIVATEL> <F>[1] 
• Nyní je možno k danému heslu zadat <ZÓNY>, které lze tímto heslem blokovat. Stisknutí 

znaku znamená, že patřičná zóna je tímto heslem ovládána. 
• Stiskneme-li nyní znak <F>, vracíme se do „klidového stavu“ za doprovodu zvukového 

signálu [4]. 
• Chceme-li nastavovat další uživatelská hesla ukončíme předchozí heslo znakem <E>. 

Opakovaným stiskem znaku <E> je možno přeskočit již nastavené heslo a zadávat další v 
pořadí. Maximální počet uživatelských hesel je 8. Zelené indikátory indikují binárně číslo 
zvoleného hesla. 

• Chceme-li zadávat uživatelská hesla, aniž bychom před tím zadávali čas zpoždění, 
postupujeme tak, že po navolení hesla MASTER ukončeného znakem <F>, stiskneme znak 
<E> a můžeme hned zadávat 1. heslo. 

Zadávání nového hesla MASTER VZ43 
• Stiskneme <E> <staré MASTER> <F>[3] a [4Z]. Stiskneme znak <C> [3] a [4Z] 
• Zapíšeme <nové MASTER> <F> [4] 
• Dokud není nové heslo MASTER ukončeno (znakem <F>), je možno dosud napsanou 

část hesla vymazat stisknutím znaku <D> a začít znovu od 1. znaku hesla. 



 

V/V ZÁMEK VZ43 – 7.2.9 

 

Změna starého uživatelského hesla VZ43 

• Stiskneme <E> <staré UŽIVATEL> <C> [3] a rozsvítí se indikátory, které označují 
pořadí hesla. 

• Zapíšeme <nové UŽIVATEL> <F> [4]. Tímto postupem lze měnit jen vlastní heslo, 
nelze měnit zóny, které jsou tímto heslem ovládány. Tyto lze měnit jen přes heslo 
MASTER. Dokud není nové uživatelské heslo ukončeno (znakem <F>), je možno dosud 
napsanou část hesla vymazat stisknutím znaku <D> a začít znovu od 1. znaku hesla. 

Blokování zvolené zóny (vyřazení ze stavu hlídání) VZ43 
vyřazení podle výčtu : 

• Stiskneme <E> <UŽIVATEL> <E>[3] 
• Nyní můžeme stisknout znaky <A> až <D>, podle toho kterou zónu chceme blokovat a 

ukončíme znakem <F> [4] Zablokují se jen ty zvolené zóny, které jsou pro příslušné heslo 
povoleny. Znak <A> nemusíme volit, zóna A se zablokuje po ukončení znakem <F>. 

vyřazení všech: 
• Chceme-li blokovat všechny zóny, které jsou pro příslušné heslo povoleny, tiskneme <E> 

<UŽIVATEL> <E>[3]<E>[4] 
• Zablokují se jen ty zóny, které jsou pro příslušné heslo povoleny. Blokování zón je 

indikováno zelenými indikacemi A,B,C,D. Narušení zóny A je indikováno přerušovaným 
svitem žluté indikace ČAS a zvukovým signálem po dobu nastaveného zpoždění. 

Odblokování zvolené zóny (uvedení do stavu hlídání) VZ43 
uvedení podle výčtu : 

• Stiskneme znak <E> <UŽIVATEL> <F>[3] 
• Nyní stiskneme postupně znaky <A> až <D> podle toho, kterou zónu chceme odblokovat 

a ukončíme znakem <F>[4] Odblokují se jen ty zóny, které jsou povoleny pro příslušné 
heslo. 

uvedení všech: 
• Chceme-li odblokovat všechny povolené zóny, stiskneme <E> <UŽIVATEL> 

<F>[3]<E>[4] 
• Odblokují se jen ty zóny, které jsou povoleny pro příslušné heslo. Odblokování zvolených 

zón je indikováno zhasnutím zelených indikací A,B,C,D. Odblokování zóny A při 
nastaveném času zpoždění je provázeno přerušovaným svitem žluté indikace ČAS a 
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zvukovým signálem. 
• Chceme-li odblokovat zónu, která by ihned vyvolala alarm, ozve se [5] a po dobu tónu se 

indikace příslušné zóny změní na opačnou. Po odstranění problému lze stisknout totéž 
tlačítko a dokončit odblokování. Při odblokování všech zón VZ43 reaguje stejně. Pak lze 
buď odstranit příčinu nebo odblokovat ostatní zóny jejich výčtem, nebo po opětném 
stisknutí <E> odblokovat všechny zóny a příslušná zóna vyvolá alarm. 

 V případě, že uděláme nějakou chybu a nevíme v jakém režimu se vstupní zámek nachází, lze 
se stisknutím <P> dostat do „klidového stavu“ a začít novou volbu. 

Technické parametry VZ43 
pracovní teplota ......................................... 0° až +40°C  
odběr ........................................ typicky 40mA/13,7V, maximálně 85mA 
spínaný proud relé ……………………….. 0,5A 
rozměry v mm (š-v-h) ................................. 110 - 149 - 27 

Způsob objednávky VZ43 
VZ43 - modul se vyrábí v jedné verzi 
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OVLADAČ ZÓNY SB2.3 

Popis SB2.3 
Modul SB2.3 představuje modul pro implementaci snímačů do systému DOMINUS.  
SB2.3 umožňuje připojení snímače k linkovému modulu jako přístupového zámku se 

samostatným používáním lokálních hesel pro ovládání stavu zóny v ústředně. 

Pohled na modul SB2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LM44.1  SB2.3

ústředna 

 Sběrnice D-bus 

snímač 

dveřní kontakt elektrický vzámek >>
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Popis ovládacích a připojovacích míst SB2.3 
 
 
 
 

 
 
 
 
SA1 - TAMPER pro hlídání krytu modulu, programování modulu 
SA2 - ovládání zóny, programování modulu 
SA3 - programování modulu 
JP1, JP2 - nastavení režimu činnosti a volba snímače 
EEPROM - pro paměť hesel 
O1 - výstup relé pro ovládání elektrického zámku 

 
- při otvírání sepne 

spínané napětí ............... 100V 
spínaný proud ................ 0,5A 

 
I1 - připojení dveřního kontaktu pro ukončení otvírání dveří elektrickým zámkem 

 
- při zavřených dveřích je třeba spojit na 

elektrickou zem 
 

 
 

 

1 

1 

1

O3 2  1   0    O2   I2    O1  I1 12V    0V0V
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SA3
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O2 - výstup relé pro ovládání vstupu linkového modulu pro ovládání stavu zóny 
 

- při sepnutí se zóna nehlídá 
spínané napětí ............... 100V 
spínaný proud ................ 0,5A 
 

I2 - připojení kontaktu relé z linkového modulu pro indikaci stavu ovládané zóny 
 
- při nehlídané zóně spojit na elektrickou zem 
 
 

 
 

O3 - výstup pro připojení na vstup linkového modulu - hlídání stavu tamperu 
 
- zobrazen klidový stav - kryt není sejmutý 
 
 
 

0, 1, 2 - připojení snímače 
12V - napájení modulu 
0V - elektrická zem 

Zapojení SB2.3 do systému 
SB2.3 je určen k začlenění k linkovému modulu LM44.1. Modul po naprogramování 

lokálních hesel umožňuje ovládat stav zóny prostřednictvím lokálních hesel a vstupu pro čidlo 
v režimu ovládání systému. Prostřednictvím relé linkového modulu indikuje stav ovládané 
zóny a může ovládat elektrický zámek lokálními hesly v závislosti na stavu zóny. Uvedení 
zóny do ostrého režimu (svítí rudá LED) se provádí zadáním hesla při stisknutém tlačítku 
SA2, uvedení zóny do pohotovostního režimu (svítí zelená LED) se provádí zadáním hesla 
bez stisknutého tlačítka SA2. Heslo spustí při zelené LED elektrický zámek. Jeho činnost je 
omezena stavem dveřního kontaktu a maximálním časovým intervalem. Maximální počet 
lokálních hesel (včetně MASTER) je 72 hesel. 

 

O2

 

+

SB2 I2
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Volba snímače modulu SB2.3 
 
Nastavení JP2.3 - JP2.11 a JP1.8 - JP1.1: 
 

 
 
Snímač s rozhraním WIEGAND 26 

 
- délka hesla do ústředny - 8 znaků / lokálně - 6 znaků 

 
 

 

 

O3 2  1  0   O2  I2   O1   I112V    0V 
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OVLADAČ ZÓNY SB2.3 – 7.3.5 

 

DALLAS Touch Memory - do lokální paměti se ukládá všechno, přenáší se:  

 
Snímač s rozhraním ABA TRACK 2 - karta s úvodem B942.... a počtem informačních 

znaků maximálně 14: 
 

 

- délka hesla 8 znaků po 3 bitech 

- délka hesla 9 znaků po 3 bitech  

- délka hesla 10 znaků po 3 bitech 

- délka hesla 8 znaků po 3 bitech 

heslo začíná 12. číslicí na čipu (12, 11, ...) -

heslo začíná 10. číslicí na čipu (10, 9, ...) -

heslo začíná 8. číslicí na čipu (8, 7, ...) -

heslo začíná 6. číslicí na čipu (6, 5, ...) -

66 01 

000000FBC52B 

1.číslice 12.číslice

DALLAS 

Obsah čipu v hexadecimálních znacích (uvedených na 
pouzdře) se pro potřeby systému DOMINUS konvertuje na 

dekadické znaky.  

 

B 9 4 2 r r m m k k k k x x x x    max. 12 znaků 
B 9 4 2 i i i i i i i i x x x x x x  max. 14 znaků 

Do lokální paměti lze ukládat 12 nebo 14 znaků, mohou se přenášet tyto dekadické znaky: 

Do lokální paměti lze ukládat stejné dekadické znaky, které se mohou přenášet: 
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Snímač s rozhraním ABA TRACK 2 - karta s úvodem B.... a počtem informačních znaků 
maximálně 14: 

 

Volba režimu – nastaveno z výroby 

Připojení snímače s rozhraním Wiegand 26 
 

B i i i i i i i i i i i i i i
Do lokální paměti lze ukládat max. 14 znaků, mohou se přenášet tyto dekadické znaky:

Do lokální paměti lze ukládat stejné dekadické znaky, které se mohou přenášet:

 

 
Nastavení JP2.3 - JP2.1 a JP1.8 - JP1.1:          ( - drátová spojka)

 

zvolen režim SB2.3 
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Připojení snímače DALLAS - Touch Memory 

 

Připojení snímačů s rozhraním ABA TRACK 2 

 

Programování hesel do paměti EEPROM modulu SB2.3 
Paměť modulu může uchovat maximálně 72 hesel. Jedno heslo je MASTER. Toto heslo, 

kromě funkce běžného hesla, je potřebné pro změny ostatních hesel. 
Do režimu programování interních hesel se přejde zapnutím modulu při uvolněním 

TAMPERU, krátkým stisknutím tamperu se programování ukončí nebo se umožní přejít do 
bodu 2) jiné programovací funkce. 

 
I. Změna hesla MASTER a vymazání celé paměti: 

1)  sejmutí krytu (uvolnění TAMPERU), zapnutí napájení 
2)  krátké stisknutí SA3 (vnitřní tlačítko) 
3)  indikuje se naplnění paměti  - rudá LED = plná paměť            
              - zelená LED = volná paměť 
4)  trvalé stisknutí SA3 
5)  přečtení starého hesla MASTER 
6)  uvolnění SA3 � vymazání všech uživatelských hesel 
7)  přečtení nového hesla MASTER - nechceme-li měnit zónu, pokračuje se bodem 9) 
8)  krátké stisknutí TAMPERU nebo vypnutí 
 

II. Zadání nového uživatelského hesla: 
1)  sejmutí krytu (uvolnění TAMPERU), zapnutí napájení 
2)  krátké stisknutí SA3 (vnitřní tlačítko) 

 

   O3   2      1     0       O2        I2      O1       I1   12V         0V   0V 

Zemnící 
můstek střed obvod
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 napájení +5V – po dohodě s výrobcem 
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3)  indikuje se naplnění paměti  - rudá LED = plná paměť            
                - zelená LED = volná paměť 

4)  přečtení hesla MASTER 
5)  je-li paměť plná, další činnost se zablokuje až do stisku TAMPERU nebo vypnutí 
6)  přečtení nového uživatelského hesla a porovnání s hesly v paměti 
7)  není-li toto heslo v paměti, zapíše se do ní 
8)  může se programovat další heslo - bod 5) nebo  
9)  skončit - krátké stisknutí TAMPERU nebo vypnutí 

 
III. Změna uživatelského hesla: 

1)  sejmutí krytu (uvolnění TAMPERU), zapnutí napájení 
2)  krátké stisknutí SA3 (vnitřní tlačítko) 
3)  indikuje se naplnění paměti  - rudá LED = plná paměť            

                - zelená LED = volná paměť 
4)  trvalé stisknutí SA2 (vnější tlačítko) 
5)  přečtení hesla MASTER 
6)  uvolnění SA2 
7)  přečtení starého uživatelského hesla a porovnání s hesly v paměti 
8)  je-li heslo v paměti vymaže se (nyní je možno stisknutím TAMPERU činnost 

přerušit a dosáhnout tak vymazání hesla) 
9)  přečtení nového hesla a porovnání s hesly v paměti 
10) není-li toto heslo v paměti, zapíše se do ní 
11) může se měnit další heslo - bod 7) nebo  
12) skončit - krátké stisknutí TAMPERU nebo vypnutí 

 
IV. Nastavení při ztrátě MASTER hesla: 

1)  sejmutí krytu (uvolnění TAMPERU), zapnutí napájení 
2)  krátké stisknutí SA3 (vnitřní tlačítko) 
3)  indikuje se naplnění paměti  - rudá LED = plná paměť            

                - zelená LED = volná paměť 
4)  trvalé stisknutí SA2, SA3 
5)  přečtení hesla MASTER 
6)  puštění SA2, SA3 � vymazání všech uživatelských hesel 
7)  přečtení hesla MASTER - nechceme-li měnit zónu, pokračuje se bodem 9) 
8)  krátké stisknutí SA3 se změní zóna postupně na B až na P 
9)  krátké stisknutí TAMPER nebo vypnutí 

 
V. Tovární nastavení: 

1)  sejmutí krytu (uvolnění TAMPERU) 
2)  nastavení typu snímače podle obrázku 
3)  zapnutí napájení 
4)  vypnutí napájení 
5)  nastavení typu snímače podle skutečných požadavků 
6)  provést programovací posloupnost IV. (Nastavení při ztrátě MASTER hesla) 

 



 

OVLADAČ ZÓNY SB2.3 – 7.3.9 

 

Instalace modulu SB2.3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ovládání SB2.3 v provozu 
Po montáži, zapojení, naprogramování hesel a zakrytování připojíme napájení. 
Po vstupu hesla se zóna přestane hlídat, indikuje se zelená, sepne se kontakt pro ovládání 

elektrického zámku (na cca 8s nebo do rozpojení dveřního kontaktu). 
Po stisknutí tlačítka SA2 spolu se současným vstupem hesla se zóna začne hlídat a indikuje 

se rudá. 
Při vstupu hesla se na okamžik změní indikace na opačnou.  

Technické podmínky SB2.3 
pracovní teplota ......................................... 0° až +40°C  
odběr ..................................................... typicky  17mA/13,7V 
rozměry v mm (š-v-h) ................................ 110 - 149 - 27 

Způsob objednávky SB2.3 
SB2.3 - základní typ pro externí snímač 
SB2.3/TM - SB2.3 se snímačem Dallas 
DS1990/SB2 - čip DS1990A pro uživatelská hesla s klíčenkou DS9093F pro 

upevnění čipu na kroužek s klíči 

A

A/2

B

typ SB2.6 
A[mm] 66 
B[mm] 106 

φ vrtáku [mm] 5,5 
φ hmoždinky [mm] 6 

vruty[mm] 4x30 
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V/V ZÁMEK SB2.6 

Popis SB2.6 
Modul SB2.6 představuje modul pro implementaci snímačů do systému DOMINUS.  
SB2.6 umožňuje připojení snímače k linkovému modulu jako přístupového zámku se 

samostatným používáním lokálních hesel pro rozšíření počtu zón. 
 

Pohled na modul SB2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ústředna 

sběrnice D-bus

LM44.1   SB2.6

čidlo

elektrický zámek dveřní kontakt 

snímač 
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Popis ovládacích a připojovacích míst SB2.6 
 
 
 
 

 
 

 
SA1 - TAMPER pro hlídání krytu modulu, programování modulu 
SA2 - ovládání zóny, programování modulu 
SA3 - programování modulu 
JP1, JP2 - nastavení režimu činnosti 
EEPROM - paměť hesel 
O1 - výstup relé pro ovládání elektrického zámku 

   
- při otvírání sepne 

spínané napětí ............... 100V 
spínaný proud ................ 0,5A 

O2 - výstup čidla (blokováno v závislosti na stavu lokální zóny 
O4 - výstup stavu zóny pro předzvěst 
O3 - výstup pro připojení na vstup linkového modulu - hlídání stavu tamperu 

 
- zobrazen klidový stav - kryt není sejmutý 
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I1 - připojení dveřního kontaktu pro ukončení otvírání dveří elektrickým zámkem 

 
- při zavřených dveřích je třeba spojit na 

elektrickou zem 
 
 
 

I2 - vstup pro připojení čidla 
0, 1, 2 - připojení snímače 
12V - napájení modulu 
0V - elektrická zem 

Zapojení SB2.6 do systému  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB2.6 je určen k začlenění mezi čidlo a linkový modul. 
Modul po naprogramování lokálních hesel umožňuje: 

1.  vytvoření samostatné lokální zóny ovládané lokálními hesly. Stav zóny ovládá blokování 
stavu připojeného čidla. Na druhý vstup linkového modulu se přivádí jako předzvěst  stav 
této zóny. Stav doplněné zóny je indikován na modulu SB2.6. Uvedení zóny do ostrého 
režimu se provádí zadáním hesla při stisknutém tlačítku SA2 (rozsvítí se rudá LED), 
uvedení zóny do pohotovostního režimu se provádí zadáním hesla bez stisknutého tlačítka 

I1

+ 
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SA2(rozsvítí se zelená LED). 
2.  ovládání elektrického zámku hesly v lokální paměti podle stavu sledované zóny 

Lokální heslo, které ovládá stav lokální zóny spustí při zelené LED elektrický zámek. Jeho 
činnost je omezena stavem dveřního kontaktu a maximálním časovým intervalem. 

Maximální počet lokálních hesel (včetně MASTER) je 72 hesel. 

Volba snímače modulu SB2.6 
 
Nastavení JP2.3 - JP2.1 a JP1.8 - JP1.1: 
 

 
 
MOTOROLA INDALA Proximity Reader: 

Formát - Weigand 26 bit 
- délka hesla do ústředny - 8 znaků / lokálně - 6 znaků 

 
 
DALLAS Touch Memory - do lokální paměti se ukládá všechno, přenáší se:  

 

JP1.2
JP1.3

JP1.4JP1.5
JP1.6 
JP1.7 
JP1.8 JP1.1

 

 

JP2.3 

JP2.2 

JP2.1 

   Vysvětlivky: rozpojeno

spojeno

libovolné

jiná funkce

 

 

- délka hesla 8 znaků po 3 bitech 

- délka hesla 9 znaků po 3 bitech  

- délka hesla 10 znaků po 3 bitech 

- délka hesla 8 znaků po 3 bitech 

heslo začíná 12. číslicí na čipu (12, 11, ...) -

heslo začíná 10. číslicí na čipu (10, 9, ...) -

heslo začíná 8. číslicí na čipu (8, 7, ...) -

heslo začíná 6. číslicí na čipu (6, 5, ...) -
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1.číslice 12.číslice

DALLAS 

Obsah čipu v hexadecimálních znacích (uvedených na 
pouzdře) se pro potřeby systému DOMINUS konvertuje na 

dekadické znaky.  



 

V/V ZÁMEK SB2.6 – 7.4.5 

 

 

Snímač s rozhraním ABA TRACK 2 - karta s úvodem B942.... a počtem informačních 
znaků maximálně 14: 

 
B 9 4 2 r r m m k k k k x x x x  max. 12 znaků
B 9 4 2 i i i i i i i i x x x x x x  max. 14 znaků

Do lokální paměti lze ukládat 12 nebo 14 znaků, mohou se přenášet tyto dekadické znaky:

Do lokální paměti lze ukládat stejné dekadické znaky, které se mohou přenášet:



 

7.4.6 – V/V ZÁMEK SB2.6 

 
 

Snímač s rozhraním ABA TRACK 2 - karta s úvodem B.... a počtem informačních znaků 
maximálně 14: 

Volba režimu – nastaveno z výroby 

Připojení snímače s rozhraním Wiegand 26 

 

 

B i i i i i i i i i i i i i i    
Do lokální paměti lze ukládat max. 14 znaků, mohou se přenášet tyto dekadické znaky: 

Do lokální paměti lze ukládat stejné dekadické znaky, které se mohou přenášet: 

 

 

 
Nastavení JP2.3 - JP2.1 a JP1.8 - JP1.1:          ( - drátová spojka)

 

zvolen režim SB2.6

 

 

  O3    2     1      0       O2       I2       O1       I1   12V        0V   0V 

Zemnící 
můstek  LED 

 DATA1 

 DATA0

 napájení +12V

 napájení 0V

Stínění 
 kabelu

 h  b  z 
 r

 č 

 



 

V/V ZÁMEK SB2.6 – 7.4.7 

 

 

Připojení snímače DALLAS - Touch Memory 

 

Připojení snímačů s rozhraním ABA TRACK 2 
 

Programování hesel do paměti EEPROM modulu SB2.6 
Paměť modulu může uchovat maximálně 72 hesel. Jedno heslo je MASTER. Toto heslo, 

kromě funkce běžného hesla, je potřebné pro změny ostatních hesel. 
Do režimu programování interních hesel se přejde zapnutím modulu při uvolněním 

TAMPERU, krátkým stisknutím tamperu se programování ukončí nebo se umožní přejít do 
bodu 2) jiné programovací funkce. 

 
I. Změna hesla MASTER a vymazání celé paměti: 

1)  sejmutí krytu (uvolnění TAMPERU), zapnutí napájení 
2)  krátké stisknutí SA3 (vnitřní tlačítko) 
3)  indikuje se naplnění paměti  - rudá LED = plná paměť            
              - zelená LED = volná paměť 
4)  trvalé stisknutí SA3 
5)  přečtení starého hesla MASTER 
6)  uvolnění SA3 � vymazání všech uživatelských hesel 
7)  přečtení nového hesla MASTER - nechceme-li měnit zónu, pokračuje se bodem 9) 
8)  krátké stisknutí TAMPERU nebo vypnutí 
 

II. Zadání nového uživatelského hesla: 
1)  sejmutí krytu (uvolnění TAMPERU), zapnutí napájení 

 

  O3    2     1     0        O2       I2       O1       I1  12V         0V   0V 

 INSERT 

 CLK 

 DATA 

 napájení +5V – po dohodě s výrobcem 

 napájení 0V
Stínění 

 kabelu

 

Zemnící 
můstek 

 

 

   O3   2      1     0       O2        I2      O1       I1   12V         0V   0V 

Zemnící 
můstek střed obvod

 



 

7.4.8 – V/V ZÁMEK SB2.6 

 
 

2)  krátké stisknutí SA3 (vnitřní tlačítko) 
3)  indikuje se naplnění paměti  - rudá LED = plná paměť            

                - zelená LED = volná paměť 
4)  přečtení hesla MASTER 
5)  je-li paměť plná, další činnost se zablokuje až do stisku TAMPERU nebo vypnutí 
6)  přečtení nového uživatelského hesla a porovnání s hesly v paměti 
7)  není-li toto heslo v paměti, zapíše se do ní 
8)  může se programovat další heslo - bod 5) nebo  
9)  skončit - krátké stisknutí TAMPERU nebo vypnutí 

 
III. Změna uživatelského hesla: 

1)  sejmutí krytu (uvolnění TAMPERU), zapnutí napájení 
2)  krátké stisknutí SA3 (vnitřní tlačítko) 
3)  indikuje se naplnění paměti  - rudá LED = plná paměť            

                - zelená LED = volná paměť 
4)  trvalé stisknutí SA2 (vnější tlačítko) 
5)  přečtení hesla MASTER 
6)  uvolnění SA2 
7)  přečtení starého uživatelského hesla a porovnání s hesly v paměti 
8)  je-li heslo v paměti vymaže se (nyní je možno stisknutím TAMPERU činnost 

přerušit a dosáhnout tak vymazání hesla) 
9)  přečtení nového hesla a porovnání s hesly v paměti 
10) není-li toto heslo v paměti, zapíše se do ní 
11) může se měnit další heslo - bod 7) nebo  
12) skončit - krátké stisknutí TAMPERU nebo vypnutí 
 

IV. Nastavení při ztrátě MASTER hesla: 
1)  sejmutí krytu (uvolnění TAMPERU), zapnutí napájení 
2)  krátké stisknutí SA3 (vnitřní tlačítko) 
3)  indikuje se naplnění paměti  - rudá LED = plná paměť            

                - zelená LED = volná paměť 
4)  trvalé stisknutí SA2, SA3 
5)  přečtení hesla MASTER 
6)  puštění SA2, SA3 � vymazání všech uživatelských hesel 
7)  přečtení hesla MASTER - nechceme-li měnit zónu, pokračuje se bodem 9) 
8)  krátké stisknutí SA3 se změní zóna postupně na B až na P 
9)  krátké stisknutí TAMPER nebo vypnutí 

 
V. Tovární nastavení: 

1)  sejmutí krytu (uvolnění TAMPERU) 
2)  nastavení typu snímače podle obrázku 
3)  zapnutí napájení 
4)  vypnutí napájení 
5)  nastavení typu snímače podle skutečných požadavků 
6)  provést programovací posloupnost IV. (Nastavení při ztrátě MASTER hesla) 

 



 

V/V ZÁMEK SB2.6 – 7.4.9 

 

 

Instalace modulu SB2.6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Technické podmínky SB2.6 
pracovní teplota ......................................... 0° až +40°C  
odběr ..................................................... typicky  30mA/13,7V 
rozměry v mm (š-v-h) ................................ 110 - 149 - 27 

Způsob objednávky SB2.6 
SB2.6 - základní typ pro externí snímač 
SB2.6/TM - SB2.6 se snímačem Dallas 
DS1990/SB2 - čip DS1990A pro uživatelská hesla s klíčenkou DS9093F pro 

upevnění čipu na kroužek s klíči 

A

A/2

B

typ SB2.6 
A[mm] 66 
B[mm] 106 

φ vrtáku [mm] 5,5 
φ hmoždinky [mm] 6 

vruty[mm] 4x30 
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OPAKOVAČ PRO SBĚRNICI D-BUS DOP1 – 7.5.1 

 

OPAKOVAČ PRO SBĚRNICI D-BUS DOP1 

Popis DOP1 
Modul je určen pro regeneraci linkových signálů mezi ústřednou a linkovými moduly, 

zdvojnásobuje dosah linky a  umožňuje vícenásobné řazení opakovačů. Nasazuje se do 
systému při větších délkách linek nebo při použití kabelů s nevhodnými parametry (velká 
hodnota kapacity). 

Opakovač signálu sestává z desky s elektronikou a skříňky. Napájení modulu je napětím 
12V. 

Skříňka se sabotážním kontaktem zajišťuje ochranu vnitřního prostoru modulu. 

Instalace opakovače linkového signálu DOP1 
Opakovač linkového signálu DOP1 se umisťuje v prostoru objektu v libovolné poloze, 

výška nad podlahou se doporučuje min.20 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Připojení modulu DOP1 k lince je možné po odšroubování dvou šroubů na čelní straně 
modulu a sejmutí krytu skříňky. 

Před uvedením do provozu neopomeňte nastavit správnou přenosovou rychlost. 

A

A/2

B

typ OP1 
A[mm] 66 
B[mm] 116 

φ vrtáku [mm] 5,5 
φ hmoždinky [mm] 6 

vruty[mm] 4x30 



 

7.5.2 – OPAKOVAČ PRO SBĚRNICI D-BUS DOP1 

 
 

Pohled na desku DOP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPAKOVAČ PRO SBĚRNICI D-BUS DOP1 – 7.5.3 

 

Připojení DOP1 do sestavy systému 

 
 Popis svorek: 
  12 - napájecí napětí 12V z linky od ústředny 
  DI - V/V k ústředně - signál od nebo k ústředně 
  ⊥ - elektrická zem 
  + - napájecí napětí 12V z pokračující linky (od N2 nebo N3) 
  DO - V/V do linky - signál od nebo k vzdálenějším linkovým modulům 
  NC -(Or) sabotážní kontakt -spojeno při vniknutí 
  NO -(OK) sabotážní kontakt -rozpojeno při vniknutí 
  C -(OK) sabotážní kontakt -společný vývod 

Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

 

 12   DI    ⊥   +     +   DO   ⊥   12       NC  NO  C    ⊥ 

nastavení přenosové rychlosti 
 

nižší               vyšší 

ochranný kontakt 

 



 

7.5.4 – OPAKOVAČ PRO SBĚRNICI D-BUS DOP1 

 
 

Příklad zapojení DOP1 
   - vše napájeno z ústředny 

   - vše napájeno ze vzdáleného zdroje 

   - opakovač napájen z ústředny, další linka ne 

 
 
 
 

 

 

zemnící 
můstek 

stínění 
kabelu 

 

 

D-bus od ústředny pokračující D-bus

10k 

 k linkovému 
         modulu 

 12   DI    ⊥     +     +   DO    ⊥    12        NC   N O     C   ⊥ 

 

 

zemnící 
můstek 

stínění 
kabelu 

 

 

D-bus od ústředny pokračující D-bus

10k 

 k linkovému 
         modulu 

 12   DI    ⊥     +     +   DO    ⊥    12        NC   N O     C   ⊥ 

 

 

zemnící 
můstek 

stínění 
kabelu 

 

 

D-bus od ústředny pokračující D-bus

10k 

 k linkovému 
         modulu 

 12   DI    ⊥     +     +    DO   ⊥    12        NC   N O     C   ⊥ 

 



 

OPAKOVAČ PRO SBĚRNICI D-BUS DOP1 – 7.5.5 

 

   - opakovač napájen ze vzdáleného zdroje, předchozí linka ne 

Technické parametry DOP1 
pracovní teplota ......................................... 0° až +40°C  
odběr ......................................................... typicky 15mA/13,7V 
rozměry v mm (š-v-h) ................................ 110 - 149 - 27 

Způsob objednávky DOP1 
DOP1 - modul se vyrábí v jedné verzi 

 

zemnící 
můstek 

stínění 
kabelu 

 

 

D-bus od ústředny pokračující D-bus

10k 

 k linkovému 
         modulu 

 12   DI    ⊥     +     +    DO   ⊥    12        NC   N O     C   ⊥ 

 



 

7.5.6 – OPAKOVAČ PRO SBĚRNICI D-BUS DOP1 

 
 

 
 
 



 

BYTOVÝ MODUL BM1  – 7.6.1 
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pořadové číslo 

DALLAS 

typ čipukontrolní součet 

BYTOVÝ MODUL BM1 

Popis BM1 
Bytový modul BM1 je modul pro nezávislé (autonomní) zabezpečení menších prostor a to 

jak zabezpečení ve spolupráci s ústřednou DOMINUS, tak i samostatně. 
Modul umožňuje: 

• vytvoření tzv. lokální zóny ovládané uživatelskými hesly (až 19 čipů DALLAS) 
• připojit smyčku s čidly, jejíž hlídání se ovládá přiložením čipu a uplynutím vstupního / 

výstupního času. Při narušení této smyčky se spustí vstupní zpoždění, které pokud se 
ukončí předčasně čipem, nekončí alarmem (příklad - dveřní kontakt). 

• připojit smyčku s trvale hlídanými čidly a ochrannými kontakty. Při narušení této smyčky 
se ihned vyvolá alarm (příklad - ochranný kontakt čidla). 

• připojit smyčku s čidly, jejíž hlídání je ovládáno přiložením čipu (bez v/v zpoždění). Při 
narušení této smyčky, pokud je modul v režimu hlídání, se ihned vyvolá alarm. Pokud není 
modul v režimu hlídání, alarm se nevyvolá (příklad -  okenní kontakt). 

• variabilní ovládání výstupu 
• komunikaci s ústřednou DOMINUS U44 (je-li připojena) pomocí linky D-bus (jako 

LM44.1) 
• prostřednictvím ústředny DOMINUS a komunikátoru KMS1 nebo zařízení SEDAT 

(FAUTOR) přenos informací na pult centralizované ochrany - PCO, případně využití 
dalších funkcí systému DOMINUS  

 
Čip DALLAS Touch Memory:  

Tento čip velikosti knoflíku obsahuje 
ve své paměti jedinečnou kombinaci 
čísel naprogramovanou při výrobě. Tato 
čísla modul čte včetně typu čipu a 
kontrolního součtu, který slouží ke 
kontrole správnosti čtení. Heslo 
používané modulem je celé pořadové 
číslo, tj. dvanáctimístné hexadecimální 
číslo. 
 



 

7.6.2 – BYTOVÝ MODUL BM1 

 
 

Pohled na modul BM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis svorek pro připojení modulu BM1 
 
 
 
 

 

 

snímač 
DALLAS

žlutá 
zelená 

rudá 

tlačítko 
TL

 

B A P V T C L + 0V 0V D

TM

JP2 

žlutá 

zelená

rudá JP1 

akustický měnič 

TL 

J1 



 

BYTOVÝ MODUL BM1  – 7.6.3 

 

L - připojení datového vodiče linky D-bus 
+ - napájení modulu +12V 
   - buď autonomní nebo z linky D-bus 
0V - elektrická zem modulu 
   - buď autonomní nebo z linky D-bus 
C - vstup pro připojení čidel -  vstup hlídaný    podle stavu lokální zóny v součinnosti     se 
vstupním/výstupním zpožděním 
T - vstup pro připojení ochranných kontaktů   - vstup trvale hlídaný 
V - vývod pro smyčku čidel řízené stavem      lokální zóny (při nehlídání spíná přes    
odpor 10k na zem)  
P - vývod pro smyčku čidel řízené stavem      lokální zóny (při hlídání spíná přes     
odpor 10k na zem) 
A - vývod kontaktu alarmového relé 
B - vývod kontaktu alarmového relé 
D - vstup pro připojení snímače DALLAS    - šedý vodič 
⊥ - vstup pro připojení snímače DALLAS    - černý vodič 
J1 - zásuvka pro připojení programátoru     PBM1 

Popis indikátorů BM1 
 žlutá - režim hlídání všech vstupů 
 zelená - režim blokování všech čipem ovládaných vstupů 
 rudá - stav výstupu (relé) 
žlutá+zelená - blikáním se indikuje trvání vstupního nebo výstupního zpoždění 

- bliknutím se indikuje čtení čipu DALLAS, nebo další přechody programu 
akustický - vrčením se indikuje trvání vstupního nebo výstupního zpoždění 
  - pípáním se indikuje posledních 5s vstupního nebo výstupního zpoždění 
  - pípnutím se akceptuje přečtený čip DALLAS 
 

Popis ovládacích prvků BM1 
  TM - ochranný kontakt modulu - je hlídán společně se vstupem T 
  TL - programovací tlačítko pro autonomní programování hesel (zadávání čipů) 

Popis spojek JP1 a JP2 
 JP1:  JP2:

- L odpojen od linky- kontakt alarmového relé rozpíná při alarmu
- kontakt alarmového relé spíná při alarmu

- L připojen k lince



 

7.6.4 – BYTOVÝ MODUL BM1 

 
 

Znázornění provozních stavů BM1 a vztahů mezi nimi 

Po připojení napájecího napětí si modul otestuje neporušenost naprogramovaného obsahu 
paměti hesel. Pak přejde, je-li paměť v pořádku, do stavu PROVOZ, je-li obsah porušen, do 
stavu STOP. V PROVOZu i ve STOPu lze modul naprogramovat, a to buď pouze hesla a 
ostatní parametry nechat beze změny (autonomní programování), nebo pomocí programátoru 
je možno naprogramovat hesla i ostatní parametry. Po programování ze STOPu se provede 
reset BM1 a modul přejde do PROVOZu. Při programování z PROVOZu je třeba nejprve 
přejít do nehlídání, provoz s ústřednou, je-li připojena, se stále udržuje, po úspěšném 
naprogramování se modul vrátí do PROVOZu. Po neúspěšném programování (např. přerušení 
komunikace s programátorem PBM1).modul přejde po resetu do stavu STOP. 

Popis provozních algoritmů BM1 
Po zapnutí se počká 1s. Rozsvítí-li se zelená i žlutá je modul špatně nastavený, BM1 - 

přejde do STOP stavu. Jestliže po zapnutí a 1s modul pípne a rozsvítí se žlutá (hlídání), začne 
provoz. 
 

[hlídá (žlutá) > narušení čidla > běží vstupní čas (bliká) > čip (blik) > nehlídá (zelená)] 

reset

test obsahu
paměti hesel

PROVOZ

autonomní
programování

hesel

autonomní
programování

hesel

programování
všech parametrů
pomocí PBM1

programování
všech parametrů
pomocí PBM1

STOP

po přerušení
komunikace

po chybě

zapnutí

Správný vstup do hlídaných prostor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vstup pro čidla C 

hlídání vstupů C 

přečtení čipu 

výstupní čas 

vstupní čas 

alarmový stav 

hlídání čidel bez 
zpoždění (V-P) 

narušení 

 



 

BYTOVÝ MODUL BM1  – 7.6.5 

 

Po narušení vstupu C začne běžet vstupní zpoždění (akustická indikace „vrčení“ a optická 
indikace blikání žluté a zelené). Po tuto dobu se narušení nevyhodnocuje jako alarmový stav. 
Pokud se během tohoto času přiloží správný uživatelský čip ke snímači, vstupní zpoždění a 
hlídání vstupu C i P-V se ukončí.  

 

[hlídá (žlutá) > narušení čidla > běží vstupní čas do konce (bliká)> hlídá (žlutá) > 
ALARM] 

Po narušení vstupu C začne běžet vstupní zpoždění. Po tuto dobu se narušení 
nevyhodnocuje jako alarmový stav. Pokud se během tohoto času (posledních 5s modul 
„pípá“) nepřiloží správný uživatelský čip ke snímači, vstupní zpoždění doběhne a vyhlásí se 
alarmový stav spolu s obnovením hlídání vstupu C. 

 
[nehlídá (zelená) > čip (blik) > běží výstupní čas (bliká) > skončí > hlídá (žlutá)] 
Po přiložení správného uživatelského čipu se začne hlídat vstup P-V a začne běžet výstupní 

zpoždění (akustická indikace „vrčení“ a optická indikace blikání žluté a zelené). Během něho 
se ještě bez alarmu může narušit vstup C. Po jeho doběhnutí (posledních 5s modul „pípá“) se 
začne hlídat vstup C. 

Vstup do hlídaných prostor bez přiložení čipu:

vstup pro čidla C

hlídání vstupů C

přečtení čipu

výstupní čas

vstupní čas

alarmový stav

hlídání čidel bez
zpoždění  (V-P)

 

Správný odchod z hlídaných prostor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vstup pro čidla C 

hlídání vstupů C 

přečtení čipu 

výstupní čas 

vstupní čas 

alarmový stav 

hlídání čidel bez 
zpoždění  (V-P) 

 



 

7.6.6 – BYTOVÝ MODUL BM1 

 
 

 
[nehlídá (zelená) > čip (blik) > běží výstupní čas (bliká) > čip (blik) > nehlídá (zelená)] 
Po přiložení správného uživatelského čipu se začne hlídat vstup P-V a začne běžet výstupní 

zpoždění (akustická indikace „vrčení“ a optická indikace blikání žluté a zelené). Po uběhnutí 
ochranné doby 2s lze znovu přiložit uživatelský čip a přerušit odchod bez spuštění vstupního 
zpoždění a ihned ukončit hlídání vstupu P-V. 

 [hlídá (žlutá) > čip (blik) > nehlídá (zelená)] 
Je-li modul umístěn mimo hlídanou oblast nebo dojde-li k vypršení výstupního zpoždění 

bez následného narušení vstupu C, lze po přiložení správného uživatelského čipu ihned bez 
vstupního zpoždění ukončit hlídání vstupu C i P-V. 

Přerušený odchod z hlídaných prostor: 
 
 
 
 
             min. 2s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vstup pro čidla C 

hlídání vstupů C 

přečtení čipu 

výstupní čas 

vstupní čas 

alarmový stav 

hlídání čidel bez 
zpoždění  (V-P) 

 

Správný vstup do hlídaných prostor bez vstupního zpoždění:

vstup pro čidla C

hlídání vstupů C

přečtení čipu

výstupní čas

vstupní čas

alarmový stav

hlídání čidel bez
zpoždění  (V-P)
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Blokové schéma BM1 

snímač
DALLAS

řídící
mikropočítač

vstupní obvody
pro čidla a
ochranné
kontakty

TM - ochranný
kontakt modulu

programovací
tlačítko TL

obvody rozhraní
pro programátor

obvody rozhraní
pro linku D-bus

alarmový
 výstup (relé)

akustický měnič

optické indikace

optická indikace

paměť hesel

stabilizátor
napětí

C

T

řízení zóny bez
zpoždění

V

P
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Příklady zapojení BM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomní zapojení (bez ústředny):  

10k 

čidlo n čidlo 1 

čidlo 2 

10k 

tamper m tamper 1 

tamper 2 

C 

T A

B 

siréna 

+12V 

+12V 0V

BM1

+ ⊥ 

JP2 

relé 

 

Zapojení s ústřednou:  

10k 

čidlo n čidlo 1 

čidlo 2 

10k 

tamper m tamper 1 

tamper 2 

C

T
siréna 

+12V BM1

+ L 

D-bus 

stínění na 
mechanickou 

zem 

A

B

⊥

JP2

relé

JP1

 

Zapojení s ústřednou s čidly bez zpoždění:  
 

10k 

čidlo n čidlo 1 

čidlo 2 

10k 

tamper m tamper 1 

tamper 2 

C

T

BM1

+ L 

D-bus 

stínění na 
mechanickou 

zem 

10k 

čidlo l čidlo 1 

čidlo 2 

čidla ovládaná heslem bez zpoždění

A

B

⊥

JP2

relé

JP1

V

P 
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Výstupní kontakty čidel nebo ochranné kontakty je 
třeba vyvažovat celkovým odporem 10kΩ proti 
elektrické zemi. Odpor se umístí bezprostředně ke 
kontaktu.  

Při dvou kontaktech lze umístit odpor k poslednímu, 
jak bylo zobrazeno výše, nebo lze odpor rozdělit na 
dva a každý umístit k jednomu čidlu. 

 
Při třech kontaktech lze umístit odpor k poslednímu, 
jak bylo zobrazeno výše, nebo lze odpor rozdělit na 
tři a každý umístit k jednomu čidlu. 

 

 

Dva nebo tři kontakty lze také spojit paralelně. 
Hodnota odporů je uvedena na obrázku vlevo. 
 
 
 
Příklad rozdělení odporů pro tampery a čidla bez 
zpoždění uveden na dolním obrázku. Součet odporů 
mezi T a V stejně jako mezi T a P musí být 10kΩ. 

 
 
 

Obsazení paměti BM1 (v Bytech) 
 

 M M M M M M  H1 H1 H1 H1 H1 H1  H2 H2 H2 H2 H2 H2 
 H3 H3 H3 H3 H3 H3  H4 H4 H4 H4 H4 H4  H5 H5 H5 H5 H5 H5 
 H6 H6 H6 H6 H6 H6  H7 H7 H7 H7 H7 H7  H8 H8 H8 H8 H8 H8 
 H9 H9 H9 H9 H9 H9  H10 H10 H10 H10 H10 H10  H11 H11 H11 H11 H11 H11 
 H12 H12 H12 H12 H12 H12  H13 H13 H13 H13 H13 H13  H14 H14 H14 H14 H14 H14 
 H15 H15 H15 H15 H15 H15  H16 H16 H16 H16 H16 H16  H17 H17 H17 H17 H17 H17 
 H18 H18 H18 H18 H18 H18  H19 H19 H19 H19 H19 H19  P P P P P P 

 
Vysvětlivky: 
M - master heslo (užívá se pouze ke kontrole oprávněnosti programovat modul), 
Hx - x-té uživatelské heslo (užívá se pouze k ovládání modulu v provozu), 
P - parametry provozu BM1 
  PH - počet obsazených uživatelských hesel (0..19), 
  AD - adresa (00..31) včetně trojice (1..3), 

5k6

K 1K 2

4k7

2x10k

K 1K 2

2x10k

3k3

K 2K 3

3k3

K 1

3k3

22k

K 1

K 2

22k

10k

K 1

K 210k

10k 10k

33k

K 2

K 3

33k

K 1
33k

3k3

K 3

T
3k3

K 2

V

P
3k3

3k3

K 1
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  RP - rychlost přenosu, 
  PP - příznak poslední trojice na dané adrese,  
  RS - příznak režimu 2. výstupu do ústředny (stav), 
  PA - příznak prodloužení alarmového výstupu, 
  SA - specifikace alarmového výstupu, 
  PR - prodloužení alarmu (0..255s), 
  Z - vstupní/výstupní zpoždění (0..255s), 
  C - kontrolní součet - slouží ke kontrole neporušenosti obsahu paměti 

Programování bytového modulu BM1 
Programovat se mohou parametry 

• autonomně z BM1  - pouze hesla 
• z programátoru PBM1 - hesla včetně master hesla 

                        - parametry P 
Programování je umožněno přečtením verifikačního čipu (MASTER) dodaného 

s modulem, nebo společného pro celou skupinu BM1. Bez něho není možné hesla ani další 
parametry měnit.  

Autonomní programování hesel z BM1 
• stiskni a drž tlačítko TL 
• zadej MASTER heslo - - - - - - - - - - -  vymažou se všechna uživatelská hesla - - - - - - - -  pípne 
• zadej postupně uživatelská hesla - - - - uloží se pokud již není v paměti - - - - - po každém pípne 
• uvolni tlačítko TL - - - - - - - - - - - - - - - zabezpečí obsah paměti  - - - - - - - - - - - - - - - - - - pípne 

programování je ukončeno 
 
Je-li naprogramováno 19. heslo, modul zabezpečí obsah paměti, pípne dvakrát a 

programování se ukončí. 
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Doporučený způsob přiložení čipu ke snímači 

Programování ústředny 
Je-li modul BM1 připojován k ústředně přes s sběrnici D-bus, je třeba připojit modul k 

ústředně i programově. V instalačním režimu se naprogramuje modul devítivstupový. Na 
každou adresu lze umístit až tři BM1, to znamená, že na 1 linku lze připojit až 96 bytových 
modulů.  

OOOOOOOOO 
 
 
    O       O    O    O      O    O    O    O    O 
 
 
Každou trojici vstupů lze obsadit jedním BM1. První vstup v trojici reprezentuje stav 

vstupu T a ochranného kontaktu TM, druhý vstup reprezentuje stav lokální zóny modulu a 
třetí vstup reprezentuje stav vstupu Č blokovaný podle stavu hlídání/nehlídání. 

Druhý vstup do ústředny (stav) z trojice vstupů modulu lze naprogramovat v BM1 dvěma 
způsoby, tak že: 

• je možné v ústředně tento vstup naprogramovat jako předzvěst (obdobně jako u VZ3) 
o stavu modulu při zavírání vyšších zón, 

• nebo jako ovládání systému pro ovládání zóny s LM44, které rozšiřují počet čidel 
ovládaných modulem (místo P-V smyčky - okamžitě ovládaná čidla). 

 

 

cca 20°

snímač pro 
DALLAS čip 

DALLAS čip 
DS1990A 

držák čipu 

kroužek na klíče 

1.BM - 1.trojice 3. BM - 3.trojice 2. BM - 2.trojice 

tamper stav čidlo tamper stav čidlo tamper stav čidlo 
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Zatím se doporučuje obsazovat pouze první trojici a nastavit modulu příznak  
PP=poslední. Další dvě trojice bude možno využívat po úpravě SW ústředny (fungují, ale při 
výpadku jednoho ústředna hlásí výpadek všech tří modulů na stejné adrese). Obsazovat trojice 
je nutno vzestupně a poslednímu obsazenému modulu na adrese je nutno nastavit příznak 
PP=poslední (je-li třetí tak není potřeba). 

Tedy: 
  - jeden modul na jedné adrese: 1.BM(1.trojice + PP= poslední) 
  - dva moduly na jedné adrese: 1.BM(1.trojice), 2.BM(2.trojice + PP=poslední) 
  - tři moduly na jedné adrese: 1.BM(1.trojice), 2.BM(2.trojice), 3.BM(3.trojice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh 2. vstupu (stav) v trojici naprogramované v ústředně a stavu hlídání/nehlídání
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.vstup (stav) v režimu předzvěst: 
 
 
 
2.vstup (stav) v režimu ovládání zóny: 
 
 

stav lokální zóny 

vstup pro čidla C

přečtení čipu 

vstupní/výstupní čas 

stav hlídání/nehlídání

2.vstup v ustředně O ! O 

2.vstup v ustředně ! O ! 
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42mm 

80mm
21mm 

Instalace BM1 
•  vytáhneme krytku z otvoru na horní straně modulu a vyšroubujeme šroubek z otvoru 
•  sejmeme rámeček modulu  
•  sejmeme nosič přední fólie - tlakem nahoru se uvolní z horních držáků a po mírném 

vyklonění horní části se tlakem dolů nosič uvolní 

 
•  podle nákresu vyvrtáme tři upevňovací otvory 
•  do otvorů zatlučeme tři hmoždinky ∅ 6 mm 
•  do dolní hmoždinky zašroubujeme vrut 4x30 mm 

(ČSN 02 1812.05) tak, aby mezi zdí a hlavou vrutu zůstala 
mezera na sílu plechu vany - cca 1mm 

•  nasadíme vanu na dolní vrut 
•  přitiskneme vanu ke zdi - je-li vana na spodním vrutu volná, 

vanu sejmeme a vrut mírně dotáhneme 
•  tak postupujeme, až jde vana ztuha zasunout mezi zeď a 

hlavu vrutu 
•  zašroubujeme horní dva vruty (ne dotáhnout), vanu 

vyrovnáme a horní vruty dotáhneme 
•  připojíme kabely do svorkovnice a jejich stínění na zemnící 

můstek 
•  nasadíme nosič přední fólie opačným postupem, než je uvedeno výše 
•  nasadíme rámeček a do otvoru na horní straně zašroubujeme šroub 
•  nasadíme a zamáčkneme kryt šroubu 

 

n o sič  

e le k tro n ik a  

v an a  

b o čn í p o h led  
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Technické parametry BM1 
 
pracovní teplota ......................................... 0° až +40°C  
odběr ........................................ typicky 16mA/14V .... 12,5mA/12V 
 BM1NO při sepnutém relé …………  24mA/14V .... 28mA/12V 
 BM1NC při sepnutém relé ………… 44mA/14V .... 38mA/12V 
spínaný proud relé ………………………. NO-0,5A, NC-0,25A 
rozměry v mm (š-v-h) ................................ 80 - 124 - 25 

Způsob objednávky BM1 
 

BM1-NO - základní typ se spínacím relé s MASTER čipem a s těmito nahranými  
parametry: 

MASTER čip, adresa = 00 a 1. trojice, vyšší rychlost, je poslední 
na dané adrese, výstup do ústředny jako předzvěst, lokálně 
vytvořený alarm, prodloužení alarmového výstupu o 15s, 
vstupní/výstupní zpoždění 10s 

BM1-NC - základní typ s přepínacím relé s MASTER čipem a s nahranými  
parametry jako u výše uvedeného typu 

BM1-NO/N - nenaprogramovaný základní typ se spínacím relé 
BM1-NC/N - nenaprogramovaný základní typ s přepínacím relé 
DS1990/BM1 - čip DS1990A pro uživatelská hesla s klíčenkou DS9093F pro 

upevnění čipu na kroužek s klíči 
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PROGRAMÁTOR PBM1 

Programátor PBM1 slouží k programování bytových modulů BM1. Konstrukčně vychází 
z panelu DOMINUS P46 s odlišným programovým vybavením a odlišným rozhraním. 

Pohled na programátor PBM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

intenzita osvětlení displeje 
(nastaveno při výrobě) 

prosvětlení displeje 

konektor pro připojení

napájení: 
černý .. 0V, 
rudý .. +12V 

DO 

DI 0Vkonektor pro připojení BM1
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Popis svorek konektoru pro připojení 
programátoru PBM1 

 
 
 
 
 
 

 
Propojka prosvětlení displeje - spojením kontaktů se nastaví trvalé prosvětlení displeje. 

Při rozpojení se displej automaticky prosvětluje jen při práci s klávesnicí. 

Popis displeje a klávesnice PBM1 
Informace se zobrazují na displeji 2x16 znaků, pro ovládání programátoru se používá 

klávesnice s klávesami 

 

napájecí napětí

data H 

data S 

elektrická zem⊥

+
DO

DI

0..9 číslice,    nahoru    doprava 

 ESC (zrušení)   dolů    doleva 

         ENTER (potvrzení) 
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Programování BM1 pomocí PBM1 
 
ZAPNI  BM1 (pokud není již nainstalován) a uveď modul do režimu nehlídání vstupu C 

(svítí zelená) - pokud reaguje na uživatelský čip. 
   akce na klávesnici:              na displeji se zobrazí:   

ZAPNI  PBM1              
 (indikuje verzi programového vybavení PMB1) 
 
PŘIPOJ  PBM1  K  BM1 pomocí konektoru J1 
   a zadej <ENTER>
 
 (PMB1 vysílá synchronizační sekvenci a čeká na odpověď BM1) 
 
ZKRATUJ  SNÍMAČ  DALLAS 
 
 (po zkratu BM odpoví a čeká na kontrolu MASTER hesla) 
 
PŘILOŽ  ČIP  KE  SNÍMAČI  NA  BM1 
přečteno správné heslo    :           přečteno jiné heslo: 
 
 
      <ENTER>... indikace verze    <ENTER>... správné ukončení relace 
      <ESC>........změna master hesla   <ESC>........ změna master hesla 
                      <jiná>.......... znovu čti master heslo 
 
ZMĚNA  MASTER  HESLA 
 (vymažou se postupně všechna hesla)
 
 
 
ČTI  NOVÉ  MASTER  HESLO 
 
 
 
PŘILOŽ  ČIP  KE  SNÍMAČI  NA  BM1 
              po přečtení:
 
 
     <jiná>.......... opakuj čtení nového mastera 
     <ENTER>... indikace verze 

programátor
SPELZA PBM1 v1.4 

...synchronizuji
komunikaci.... 

přilož MASTRA!
 

CHYBA
master hesla  

master heslo:
------------  

--. heslo z --:
------------ 

přilož MASTRA!
 

master heslo:
------------  
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INDIKACE  VERZE  PROGRAMOVÉHO  VYBAVENÍ  BM
 
 
      <cokoliv> 
 

(zde je možno přeskočit zadávání parametrů a zadávat přímo hesla) 
 
      <ENTER>... zadání adresy (tj. postupné zadávání všech parametrů) 
      <jiné>.......... zadávání uživatelských hesel 
 
ZADÁVÁNÍ  ADRESY 

      <ENTER>... přeskočí se, jinak 
            zadání adresy: 00..31 a adresové trojice: 1..3, 
                 po <ENTER> se potvrdí 
 
ZADÁNÍ  PŘÍZNAKU  POSLEDNÍHO  MODULU  V  TROJICI 
• po nastavení na první nebo druhou adresovou trojici 
     je třeba zadat, zda je BM1 na zadané adrese poslední 
(jestliže doplňujeme BM1 modul do instalace, ve které již je na této 
adrese modul s příznakem poslední, je třeba příznak v předchozím 
modulu na této adrese zrušit) 

  <ENTER>... přeskočí se, jinak 
            0 nebo 1, po <ENTER> se potvrdí 
• po nastavení na třetí adresovou trojici se zadávání přeskočí 
 
ZADÁVÁNÍ  PŘENOSOVÉ  RYCHLOSTI  NA  SBĚRNICI  D-BUS 

      <ENTER>... přeskočí se, jinak 
            0 nebo 1, po <ENTER> se potvrdí 
 
ZADÁVÁNÍ  REŽIMU  2.  VSTUPU  V TROJICI  PRO  ÚSTŘEDNU  (STAV) 
 
 
      <ENTER>... přeskočí se, jinak 
         0 - pro použití jako předzvěst - při hlídání vyváženo 
         1 - pro použití jako ovládání systému - při nehlídání vyváženo 
              po <ENTER> se potvrdí 
 
ZADÁVÁNÍ  REŽIMU  LOKÁLNÍHO  ALARMOVÉHO  VÝSTUPU 
 
      <ENTER>... přeskočí se, jinak 
           00.-.výstup se nepoužívá 
           10 - výstup z ústředny na modul (jako u LM44) 
           01 - lokálně vytvořený alarm 
           11 - výstup z ústředny současně s lokálním výstupem 
               po <ENTER> se potvrdí

výstup: --
ust 0/1 lok 0/1 

SW verze modulu:
“v1.4“  

enter -> všechno
ostatní -> hesla 

adresa: --
trojice: -  

je poslední?
0-ne, 1-ano - 

rychlost: -
nižší-0, vyšší-1 

2.vstup:0-předz.
1-ovl.systému - 
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ZADÁVÁNÍ  DOBY  PRODLOUŽENÍ  ALARMU 
 
 je-li předchozí položka 00, nastaví se doba 000s a přeskočí se 
      <ENTER>... přeskočí se, jinak 
zadá li se sudé číslo výstup kopíruje příčinu alarmu a po ukončení se prodlouží o daný čas 
zadá li se liché číslo výstup po začátku alarmu trvá jen zadaný čas 
           000..255s, po <ENTER> se potvrdí 
 
ZADÁVÁNÍ  RESETU  PRODLOUŽENÍ  ALARMU 

 je-li předchozí položka 000s, nastaví se 0-ne a přeskočí se 
      <ENTER>... přeskočí se, jinak 
       0 - po uživatelském hesle se dále probíhá případné prodloužení alarmu, 
       1 - po uživ. hesle se ukončí případné probíhající prodloužení alarmu, 
              po <ENTER> se potvrdí 
 
ZADÁVÁNÍ  V/V  ZPOŽDĚNÍ 

      <ENTER>... přeskočí se, jinak 
           000..255s, po <ENTER> se potvrdí 
 
ZADÁVÁNÍ  UŽIVATELSKÝCH  HESEL 
 testování počtu hesel 
  v pořádku              při chybě 

(např. po předchozí havárii programování)

              <ENTER> 

      <ENTER>... zobraz heslo 
      <jiné>.......... zápis konečného počtu hesel 
 
ZOBRAZ  HESLO 

      <ENTER>... zobraz další heslo 
      <nahoru>.... zapiš (přepiš) heslo 
      <dolů>......... smaž toto heslo 
ZOBRAZ  DALŠÍ 

Jestliže bylo zobrazeno již 19.heslo nebo předchozí heslo bylo nenahrané – ukonči program. 
jinak zobraz další heslo 

 
ZAPIŠ - PŘEPIŠ  HESLO 
 
 
 
PŘILOŽ  ČIP  KE  SNÍMAČI  NA  BM1 
       jestliže to byl MASTER, zobrazí se výstraha 

      <ENTER> skok na zobrazení téhož hesla

--. heslo z --:
------------ 

min.délka alarmu
0..255s --- 

toto byl MASTER
- neuložím!  

reset alarmu po
hesle(1-ano) - - 

přilož čip
uživatele! 

vst/vys zpoždění
0..255s --- 

nesouhlasí počet
hesel - upravím! 

obsazena hesla:
-- z 19 možných 



 

7.7.6 – PROGRAMÁTOR BYTOVÉHO MODULU PBM1 

 
 

 jestliže to bylo již uložené uživatelské heslo, zobrazí se výstraha 

      <ENTER> skok na zobrazení téhož hesla 
 jinak skok na zobrazení nově nahraného hesla 
 
SMAŽ  TOTO  HESLO - a pak zobraz další heslo 
 
ZÁPIS  KONEČNÉHO  POČTU  HESEL,  VÝPOČET  A  ULOŽENÍ  KONTROLNÍHO  

SOUČTU PRO  PAMĚŤ  BM1 

 
SPRÁVNÉ  UKONČENÍ  RELACE 

ODPOJENÍ  BM1  OD  PBM1 
 Je-li třeba znovu programovat tento nebo jiný modul BM1, lze se do výchozího stavu 

dostat po stisku <ENTER>. 
 
VYPNUTÍ  PBM1 

Chybové stavy PBM1 
 Ve stavu čtení čipu (Přilož MASTRA!, Přilož čip uživatele) lze programování přerušit  

více než 2s zkratem na snímači DALLAS nebo současným stiskem <ENTER+ESC>. BM1 
pak projde resetem a je-li správný kontrolní součet paměti může přejít do provozu (režim 
hlídání). 

Při přerušení z klávesnice  <ENTER+ESC> při čtení hesla se zobrazí 
 
     a po <ENTER> se programování zahájí od začátku 

Po zkratu na snímači, při rozpojení BM1-PBM1, případně jiném přerušení komunikace 
 může vypršet timeout při přenosu (I - vstupní, O - výstupní) 

     po <ENTER> se programování zahájí od začátku 
 
Je li vadná nebo chybí paměť BM1, nevychází komparace  
při zápisu do BM1 

Po těchto chybových stavech je třeba programování provést znovu!! 
 

Pokud se použije jiný typ DALLAS čipu nebo vznikne chyba 
při přenosu hesla z BM1 do PBM1, je třeba snímání zopakovat 
za správných  podmínek.  

Technické parametry PBM1 
pracovní teplota ......................................... 0° až +40°C  
rozměry v mm (š-v-h) ................................ 196 - 122 - 40 

Způsob objednávky PBM1 
PBM1  - základní typ 

heslo bylo už
dříve uloženo! 

zpracování """""
"""""""""""""""" 

konec relace
PBM<->BM SPELZA 

- - chyba relace
PBM<->BM SPELZA 

storno
komunikace  

špatně čtený čip
přilož čip 1990A 

chybný zápis do
bytového modulu 



 

TABLO TAB1 – 8.1.1 

 

TABLO TAB1 

Popis TAB1 
Modul TAB1 zajišťuje při spojení s ústřednou zpracování a uchování informací 

směrovaných na 1 ze 128 výstupů. Základní počet 32 výstupů je rozšiřitelný zásuvnými 
moduly TA12 po 32 výstupech do celkových 128. 

Moduly TA12 jsou dvojího typu. 
• TA12L s výstupy pro připojení indikačních diod LED jsou určeny pouze pro připojení 

grafického tabla s těmito diodami a to v menší vzdálenosti (jednotky metrů). 
• TA12Z s reléové výstupy relé (max. 0,5A) jsou určeny pro připojení grafického tabla s 

LED diodami při větší vzdálenosti , nebo pro spínání indikátorů jiných typů, případně 
ovládání jiných zařízení spolupracujících se systémem DOMINUS a DOMINOR. Výrobu 
grafického tabla znázorňující zabezpečovaný objekt či areál lze zajistit po dohodě u 
výrobce zařízení DOMINUS a DOMINOR. 

Instalace tabla TAB1 
Tablo TAB1 se umisťuje do modulu zdroje N4Z u výrobce v konfiguraci podle 

objednávky. 
Při montáži se celá sestava umisťuje ve svislé poloze na zeď ve výšce očí dospělé osoby. 

Díry se vrtají podle následujícího předpisu: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modul se propojuje s ústřednou osmižilovým kabelem o maximální délce 200 metrů. Je 
však nezbytné, aby TAB1 byl vybaven zesilovačem BX2. Elektrické připojení modulu TAB1 
do sestavy systému je na následujícím obrázku. 

 A 

A/2 

B

typ TAB1 
A[mm] 206 
B[mm] 230 

φ vrtáku [mm] 7 
φ hmoždinky [mm] 8 

vruty[mm] 5x45 



 

8.1.2 – TABLO TAB1 

 
 

Pohled na TAB1 ve skříni se zdrojem N4Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABLO TAB1 – 8.1.3 

 

Pohled do skříně TAB1 

 

PE 
N 
L 

zemnící můstek 

síťový blok 

ochranný
kontakt 

prostor pro baterii 

Sv3

Sv7 

Sv2 

Sv1 

Sv6 

FU2 
HL1

FU1

Sv5 Sv4

Sv230 

8 
4 
2 
1 

16 

V       N 
odpojení linky

TA1 

TA12 



 

8.1.4 – TABLO TAB1 

 
 

Deska TA1 

Zapojení TA1 

 
Neopomeňte připojit stínění kabelů na zemnicí můstek! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 deska TA12 (výstupy 96 - 127) 

 deska TA12 (výstupy 64 - 95) 

 deska TA12 (výstupy 32 - 63)

 deska TA12 (výstupy 0 - 31) 

Sv1 Sv2Sv3 

 

  

piezoměnič
(KPE126) 

elektrická zem 

⊥ 12   R    R   ⊥    INI    F    D3  D2   D1   D0   C 

napájení +12V 

 INI, F, C     - řídící signály 
 D0 ,D1, D2, D3 - data 

k převodníku BX2 



 

TABLO TAB1 – 8.1.5 

 

Deska TA12 

 
Popis svorek TA12: 
 
    Pro modifikaci s relé TA12Z:    Pro modifikaci s odporyTA12L: 
 
O0..O7 - výstupy relé (0..7) O0..O7 - katody LED (0..7) 
C0 - společný kontakt pro výstupy O0..O7 C0 - společné anody LED (0..7) 
O8..O15 - výstupy relé (8..15) O8..O15 - katody LED (8..15) 
C1 - společný kontakt pro výstupy O8..O15 C1 - společné anody LED (8..15) 
O16..O23 - výstupy relé (16..23) O16..O23 - katody LED (16..23) 
C2 - společný kontakt pro výstupy O16..O23 C2 - společné anody LED (16..23) 
O24..O31 - výstupy relé (24..31) O24..O31 - katody LED (24..31) 
C3 - společný kontakt pro výstupy O23..O31 C3 - společné anody LED (24..31) 
 
Pozn.: Adresy výstupů se zvyšují o násobky 32 tak, jak je uvedeno na obrázku desky TA1. 

o27 o26 o25 o24   o19 o18 o17 o16    o11 o10  o9  o8       o3  o2  o1  o0

 c3 o31o30o29o28  c2 o23o22o21o20  c1 o15o14o13o12  c0  o7  o6  o5  o4

  

  cx   ox   ox   ox   ox 

  ox   ox   ox   ox 

 zdroj 

 Zapojení výstupů TA12Z:  

 

  cx   ox   ox   ox   ox 

  ox   ox   ox   ox 

 Zapojení výstupů TA12L:  



 

8.1.6 – TABLO TAB1 

 
 

Pohled na desky TA12Z a TA12L 

 

Zesilovač BX2 
Zesilovač slouží k prodloužení vzdálenosti mezi ústřednou a tablem (z max. 5 m na cca 

300 m). Zesilovač BX2 se připojí k TAB1. Pro připojení tabla k převodníku TBB je nezbytný. 

Instalace zesilovače BX2 
Připojení zesilovače, který se zabudovává do skříně tabla je uvedeno na následujícím 

obrázku. 



 

TABLO TAB1 – 8.1.7 

 

Pohled na svorkovnici BX2 a připojení k TA1 

Technické parametry TAB1 
pracovní teplota ......................................... 0° až +40°C  
odběr z baterie při výpadku sítě .................  120mA 
odběr BX2 ................................................. cca 10mA/13,7V 
spínané napětí relé TA12Z ........................ 100V 
spínaný proud relé TA12Z ......................... 0,5A (výkon 10VA) 
rozměry v mm (š-v-h) ................................ 332 - 414 - 114 

Způsob objednávky TAB1 
  TAB1 - řadič tabla TA1 ve zdroji N4Z 
  BX2  - zesilovač do tabla TAB1 
  TA12Z - zásuvná deska TA12 s 32 výstupními relé 
  TA12L - zásuvná deska TA12 s 32 výstupy pro LED 
  TA1  - deska elektroniky řadiče tabla TAB1 
 

 

 

+ napájecího 
  zdroje 

 ⊥  INI  F D3 D2 D1 D0  C  ⊥  INI  F D3 D2 D1 D0  C 

TA1 

BX2

 



 

8.1.8 – TABLO TAB1 

 
 

 
 

 
 



 

NAPÁJECÍ MODUL N4Z – 8.2.1 

NAPÁJECÍ MODUL N4Z 

Popis N4Z 
Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému s možností monitorování stavu zdroje 

prostřednictvím linkového modulu. 
Modul sestává ze síťového bloku a zdrojové části. 

Síťový blok zajišťuje připojení ústředny k elektrorozvodné síti a oddělení ústředny od sítě. 
Transformátor vyhovuje normě ČSN EN 60742. Napájení ústředny je napětím  
230 V + 6%, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Síťový blok obsahuje základní síťový filtr. 

Zdrojová část zajišťuje napájecí napětí pro další moduly systému, napáječ obsahuje zdroj 12V 
a bezpotenciálový výstup pro vnější akusticko - optickou signalizační jednotku. Zdroj pro 
napájení vnějších rozvodů : 13,7V +10%, -5% / 2,5A. Napáječ je zálohován baterií 
12V/6,5Ah (10Ah) (s vnější baterií až 64 Ah), která je průběžně dobíjena z vestavěného 
nabíječe: 

Skříň zajišťuje ochranu modulu proti neoprávněnému vniku zámkem a sabotážním 
kontaktem. 

Instalace napájecího modulu N4Z 
Modul se umístí ve svislé poloze na zeď v libovolné výšce, s ohledem na montáž se 

doporučuje umístit spodní hranu skříně ve výšce 150 cm. 
 

 

 

 

 

 

Modul je napájen pevným přívodem ze sítě 220V, 
50 Hz. Doporučuje se přívodní vodič          
CYKY 3 x 0,75 dle ČSN 34 7462. 

Síťový přívod je jištěn tavnou pojistkou FU1, umístěnou v pojistkovém držáku bloku 
zdroje. Montáž se ukončí upevněním krytu bloku zdroje. 

Elektrické připojení modulu do sestavy systému je dle obr. 8. Stínění propojovacích kabelů 
se připojí pod šroubové svorky zemnicí lišty. 

Záložní zdroj (baterie) se umístí do vyhrazeného prostoru skříně a připojí označenými 
vodiči , mínus pól baterie se připojí ihned, plus pól se připojuje až po zapnutí síťového 
napájení a kontrole systému. Záložní zdroj je jištěn tavnou pojistkou FU2. 

Před kontrolou činnosti systému je nutné nastavit adresu a přenosovou rychlost interního 
linkového modulu (viz nastavení příslušného linkového modulu). 

A

A/2

B

typ U10.1 
A[mm] 206 
B[mm] 230 

φ vrtáku [mm] 7 
φ hmoždinky [mm] 8 

vruty[mm] 5x45 



 

8.2.2 – NAPÁJECÍ MODUL N4Z 

 

Pohled na modul N4Z 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

NAPÁJECÍ MODUL N4Z – 8.2.3 

Napájecí modul N4Z, připojení k rozvodům systému 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PE
N 
L 

zemnící můstek 

síťový blok 

ochranný
kontakt 

prostor pro baterii 

Sv5 

FU2 
HL1

FU1

Sv4 

Sv230

Sv1

Sv3

Sv2



 

8.2.4 – NAPÁJECÍ MODUL N4Z 

 

Pojistky 
   FU1 - F2A/250V 1500A (primární pojistka síťového bloku) 
   FU2 - F6,3A/250V,1500A (pojistka baterie) 
 

HL1   - dioda pro indikaci napájení ze sítě 

Svorkovnice Sv230 
    - připojení sítě 

 
 
 
 
 
 

Svorkovnice Sv1 
    - výstupní napětí 

Svorkovnice Sv2 
- stavové výstupy zdroje -  naznačené odpory jsou vyvažovací odpory vstupů 

připojeného linkového modulu MM1, LM44.1, LM44.2, ML1. Jejich hodnota 
odpovídá požadavkům konkrétního modulu. 

Svorkovnice Sv3, Sv4 
    - připojení elektrických zemí 

PE

N

L

ochranný vodič

střední vodič

fázový vodič

 

 

 + - výstupní napětí zdroje

 + - výstupní napětí zdroje

 + - výstupní napětí zdroje

 + - výstupní napětí zdroje

 - pomocná svorka 
     T - tamper skříně 

  OZ - odpojení zdroje 
  - pomocná svorka 

 - pomocná svorka 
     B - slabá nebo nepřipojená baterie 
  - pomocná svorka 
     S - výpadek sítě 

Připojení k dvojitě vyváženým vstupům       Připojení k jednoduše vyváženým vstupům 

     ⊥     ⊥     ⊥    ⊥                                                          ⊥    ⊥
Připojení záporného 

pólu baterie 
 - modrý vodič 

 



 

NAPÁJECÍ MODUL N4Z – 8.2.5 

Svorkovnice Sv5 
    - připojení napájení 

 

Technické parametry N4Z 
pracovní teplota ......................................... 0° až +40°C  
odběr z baterie při výpadku sítě ................. 90mA/12V 
rozměry v mm (š-v-h) ................................ 332 - 414 - 114 

Způsob objednávky N4Z 
N4Z  - modul se vyrábí v jedné verzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B      ~     ~

Sekundární napětí
ze síťového bloku

Připojení kladného
pólu baterie
 - rudý vodič

 



 

8.2.6 – NAPÁJECÍ MODUL N4Z 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktní adresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SPELZA, spol. s r. o. 
Cejl 76, 60200 BRNO 
 

tel.: 541 211 101, -2, -4, 541 241 783 
fax: 541 211 103 
http://www.spelza.cz 
e-mail: info@spelza.cz 
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