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Pøístup do pater

Pøístup do výtahu v patøe

Pøístup do výtahu v patøe

Pøístup do výtahu v patøe

Pøístup do výtahu v patøe

Pøístupový systém se pou� ívá pro kontrolu vstupù do
budov, omezení pøístupu osob do urèitých prostor,
otevírání dveøí (ve spojení s el. zámkem) bez nutnosti
vlastnit mechanický klíè, vjezd do gará� í, ovládáním
propouštìcích zaøízení nebo elektricky ovládané dveøní
zámky, závory, otáèivé dveøní zábrany, dveøní systémy,
vrata atd. propouštìcích zámkù v .

PSO2 vyu� ívá pro identifikaci a ovládání
nebo bezkontaktní karty .

je elektronický èip, který je
zapouzdøen v kovovém obalu a svým provedením
pøipomíná malou baterii. Díky tomuto robustnímu, ale
pøesto malému provedení získává na odolnosti proti
nešetrnému zacházení. Je mo�no jej nosit na pøívìsku na
klíèích, spojit s podnikovým prùkazem, pøipevnit na vizitky
pro návštìvníky atd.

je elektronický èip zalisovaný v plastové
kartì, který umo�òuje bezkontaktní identifikaci pouhým
pøiblí�ením karty ke èteèce. Je pøedurèen pro nošení napø.
v penì�ence.

PSO2 splòuje zvýšené bezpeènostní nároky proti
napadení díky oddìlení nebo

nebo od aktivní a ovládací èásti (dále
ètecí zaøízení).

Vzdálenost mezi ètecím slotem a PSO2-M mù�e být a� 20
m, vzdálené èteèky dosahují a� 1000m. Vzdálenost závisí
pøedevším na prostøedí instalaci a rušení. K jednomu
systému je mo�no pøipojit nìkolik ètecích zaøízení
paralelnì. V pøípadì napadení ètecího zaøízení je mo�né
zajistit, �e nemù�e dojít k odstavení systému, nebo�
základní desku lze umístit v bezpeèném prostoru.

systémech EZS

Dallas Touch
Memory Proximity 125kHz

Dallas Touch Memory

Proximity 125kHz

ètecího slotu vzdálené
èteèky klíèù karet

TM

Princip
identifikaèního èipu ètecího zaøízení

Aplikace

Po pøilo�ení do
dojde k sejmutí informací v nìm ulo�ených a ovládací èást
provede porovnání s informacemi ulo�enými ve své
pamìti. Pokud akceptuje daný elektronický kód, provede
aktivaci relé na nastavenou dobu nebo relé pøeklopí do
opaèné polohy (dle nastavené funkce).

Díky rùzným kombinacím systému PSO2 a pøídavných
modulù lze vyøešit rozsáhlé aplikace. Nejpou� ívanìjší
aplikace je ve výtazích panelových domù viz. zadní strana
listu. Kombinací PSO2 a vzdálených èteèek je vyøešen
hotelový systém otevírání dveøí do pokojù se záznamem
pøístupù.

Pøístupový systém PSO2

Pou�ití PSO2 pro výtahy

Ideální konfigurace instalace PSO2 pro pøivolávání výtahu
a volby patra podle pøístupových práv. Pou� ívá se v
objektech, kde má být znemo�nìno pøivolání výtahu do
pøíslušného patra bez platného oprávnìní. Pøi vstupu do
kabiny je opìt po�adována identifikace pro jízdu. Jízda do
pøíslušných pater je omezena pøístupovým systémem s
modulem PSO-RE8 s osmi relé.

Osoba mù�e jet pouze do tìch pater, do kterých má
pøístupová práva.

Typ PSO2 na obrázku je uveden pro ètení èipu Dallas a
komunikaci s PC prostøednictvím RS485. PSO2 se propojí
paralelnì jedním kabelem typu UTP pou� ívaný pro sítì
PC. V jednom místì se sí�ové spojení PSO2 vyvede pro
propojení s PC. Na toto propojení je nutné pou� ít
pøevodník RS485 na RS232 nebo USB. Po té lze z jednoho
místa provádìt konfiguraci a programování pøístupových
práv všech pøipojených PSO2.

Rozšiøující reléový modul PSO-RE8 obsahuje osm relé,
které se napojí na ovládaèe osmi pater. Pro více patel lze
pøipojit ještì jeden modul a rozšíøit tak ovládání na šestnáct
pater.

Tyto aplikace se pou� ívají v nemocnicích, kanceláøských
budovách, domovech dùchodcù a sanatoriích, atd.

Pøístupový systém PSO2

Napájecí napìtí PSO2-M 10-35Vdc nebo
10-24Vac /50mA

Napájecí napìtí PSO-RE8 10-30Vdc nebo
10-22Vac /300mA

Napájecí napìtí PSO-TINY-B 10-35Vdc nebo
10-24Vac /50mA

Napájecí napìtí PSO-TINY-P 10-22Vdc nebo
10-16Vac /100mA

1-32, celkový poèet
závisí na konkrétní
aplikaci, provedení
kabelá�e, vnìjším
rušení, okolnímu
prostøedí atd.

Poèet ètecích zaøízení

Výstupní kontakty
Pøepínací kontakt relé
24Vdc nebo 48Vac /1A
(ohmická zátì� ).

Rozmìry PSO-RE8 89mmx90mmx60mm
(š x h x v )

Rozmìry PSO2-M,
PSO-TINY-B a P

36mmx90mmx60mm
(š x h x v )

Krytí IP 20

Tøída ochrany SELV
Teplota okolí -20°C a� + 50°C
Hmotnost 0,2 kg

Technické parametry

V02 V02

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.
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Pøedstavte si �e:

.

TakhleANO !!!

- pøed spuštìním dopravníkové tratì znáte stav všech
zaøízení - stav napájení, funkènost snímaèù, polohy klap a,
nastavené cesty,

- pøed spuštìním dopravníkové tratì jsou pracovníci
upozornìni akustickým signálem a svìtelným návìštím,
�e se dopravníky rozjedou a mají mo�nost vèas opustit
místo, kde by mohli být ohro�eni nebo zablokovat jrozjezd
z kteréhokoliv místa v pøípadì zjištìní nestandardního
stavu,

- pøi chodu dopravníkové tratì nastane kolize, napøíklad
zával v pøesypu. Pøíslušné dopravníky se automaticky
zastaví a obsluha na velínu okam� itì ví co se stalo a kde.,
Tam kde je nutný nepøetr� itý pøísun materiálu, automatika
zajistí nastavení a spuštìní náhradní dopravníkové trasy,

- obsluha na velínì mù�e okam� itì zareagovat na
hlášenou poruchu a zavolat servisního pracovníka,
napøíklad elektrikáøe, k jejímu odstranìní,

- budete znát èetnosti poruch v urèitém èase a období pro
dané zaøízení, dobu prostojù, dùvody prostojù apod. ze
statistických údajù automatizace,

- mù�ete dálkovì sledovat plnìní vašeho plánu pøes
poèítaèovou sí� nebo internet,

- ušetøíte náklady na kabelá� a její údr�bu,

- zefektivníte výrobu nebo tì�bu bez narùstajících nákladù
na energii pøi chodu technologe naprázdno,

- si zjednodušíte logickou provázanost mezi jednotlivými
zaøízeními a soustøedíte tyto informace do jednoho místa
na velínu pomocí jednoduchého tenkého kabelu,

- je mo�no dosáhnout dalších úspor, které se projeví pøi
sepisování zadání našimi pracovníky.

Kde zaèít:

1. Na zaèátku je nutné provést podrobný rozbor stávajícího
stavu, vymezit cíle nejlépe s konkrétními hodnotami a
vytvoøit zadání. Nabízíme Vám odbornou pomoc a naše
zkušenosti pøi jeho vytváøení.

2. Dalším dùle� itým krokem je zajistit bezpeènost celé
technologie podle platných pøedpisù. Je nutno posoudit a
popsat mo�né nebezpeèí z hlediska ochrany osob i
zaøízení.. Tuto èást mù�ete provést nejlépe vy a vaši
pracovníci, jeliko� se ve vašem prostøedí pohybujete.
Naši pracovníci mohou asistovat v rámci praktických
zkušeností pøi sestavování pravidel bezpeènosti.
Doporuèujeme také nechat si poradit u slo� itìjších
technologií odbornými pracovníky akreditovaných
zkušeben, napøíklad u Ex prostøedí pracovníky z FTZÚ
Ostrava- advanice.

3. Ze zadání a definice bezpeènostních pravidel
pøipravíme podrobné technické øešení. Budou vybrány
vhodné bezpeènostní prvky a snímaèe podle prostøedí a
je j ich pou� i t í . Navrhneme opt imální sestavy
automatizaèních jednotek podle rozsahu a parametrù
pohonù. Doplníme øídící systémy pro ostatní stroje a
popíšeme systém. Výsledkem bude cenová nabídka s
jednoduchým popisem øízení technologie.

4. Posledním krokem zaèátku automatizace je vaše
posouzení nabídky a zahájení realizace.

Vìøíme, �e z popisu našeho øídícího systému,
uvedeného na následujících stránkách si vytvoøíte
pøedstavu o mo�nostech automatizace, o naší práci, o
našich postupech, a pozvete si nás k øešení automatizace
vaší technologie.

R

Proè automatizovat a kde zaèítProè automatizovat a kde zaèít

Popis:

ÈSN EN 1050

ÈSN EN 954-1

ÈSN EN 1037

ÈSN EN 418

ÈSN EN 60204-1

ÈSN EN 60947-5-1

ÈSN EN 60947-5-5

ÈSN EN ISO 12100-1

ÈSN EN ISO 12100-2

Podstatou automatizace je bezobslu�né spouštìní stroje.
Za stroj se pova�uje takté� pásový dopravník. Aby bylo
mo�no automaticky spouštìt dopravník, musí øídící
systém vìdìt v jakém stavu se nachází. Pøi ruèním
spouštìní tuto funkci provádí obsluha pohledem na pás.
Øídící systém musí mít k tomuto úèelu informace ze
snímaèù. U pohybujících se osob kolem dopravníku nelze
urèit jejich zámìr a øídící systém není schopen sám
odhadnout èinnost osob. Pro ochranu osob je nutné
nainstalovat bezpeènostní prvky, napø. zaøízení pro
nouzové zastavení, mechanické zábrany, atd. K zajištìní
bezpeènosti provozu je mnohdy nutno vyu� ít snímaèe pro
ochranu objektù v místech, kde hrozí kráde� e
bezpeènostních a ochranných prvkù ze strojù, napøíklad u
dlouhých dopravníkových tras.

Problematiku bezpeènosti strojù øeší celá øada zákonù,
norema vyhlášek.Pro výrobce nových strojních zaøízení
platí zejména:

- Zákon è. 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na
výrobky

Naøízení vlády è. 169/1997 Sb. a od 1. 5. 2004 Naøízení
vlády è. 17/2003 Sb. o po�adavcích na výrobky z hlediska
elektromagnetické kompatibility

- Naøízení vlády è. 170/1997 Sb. a od 1. 5. 2004 Naøízení
vlády è. 24/2003 Sb. o po�adavcích na strojní zaøízení

Pro provozovatele stávajících zaøízení vydala vláda
Naøízení vlády è. 378/2001 (89/655/EEC), kterým se
stanoví minimální po�adavky na bezpeèný provoz a
pou� ívání strojù.

Nejdùle� itìjší ÈSN EN normy z oblasti bezpeènosti
strojních zaøízení:

Bezpeènost strojních zaøízení - Zásady pro
posouzení rizika

Bezpeènost strojních zaøízení-
Bezpeènostní èásti øídících systémù-Èást 1: Všeobecné
zásady pro konstrukci

Bezpeènost st strojních zaøízení-Zamezení
neoèekávanému spuštìní

Bezpeènos� strojových zariadení,
ZARIADENIA NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA, HÅADISKÁ
FUNKÈNOST, Konštrukèné zásadyI

Bezpeènost strojních zaøízení-
Elektrická zaøízení strojù-Èást 1: Všeobecné po�adavky

Spínací a øídící pøístroje nn-Èást 5-1:
Pøíst ro je a spínací ústro j í ø ídících obvodù-
Elektromechanické pøístroje øídících obvodù

Spínací a øídící pøístroje nn-Èást

5-5: Pøístroje a spínací ústrojí øídících obvodù-Pøístroje pro
elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištìním

Bezpeènost strojních zaøízení-
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci-Èást 1:
Základní terminologie

Bezpeènost strojních zaøízení-
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci-Èást 2:
Technické zásady

Základní bezpeènostní prvky pro pásovou dopravu

- lankový nouzový vypínaè

-tlaèítkový nouzový vypínaè

K základním bezpeènostním prvkùm patøí pøístroje
nouzového zastavení:

Pøístroje nouzového zastavení musí splòovat po�adavky,
stanovené normami, zejména ÈSN EN 418, ÈSN EN
60204-1, ÈSN EN 60947-5-1, ÈSN EN 60947-5-5, ÈSN
EN 954-1, ÈSN EN 1037, ÈSN EN ISO 12100-1, ÈSN EN
ISO 12100-2.

Základní po�adavky na nouzový vypínaè:

:-blokování(aretace) vypínacího mechanismu po aktivaci,
odblokování mù�e být provedeno jen ruènì, funkce
nuceného rozpojení

-ovládací prvek (lanko, tlaèítko) musí být èervené barvy,
pozadí za ovládacím prvkem � luté barvy, tlaèítko tvaru
dlanì nebo hlavy høibu

-pøi pøetr�ení nebo vyvleèení lanka musí být vyvolán signál
pro nouzové zastavení

-svislá ta�ná síla na lanko, nutná pro vyvolání signálu
nouzového zastavení musí být menší ne� 200N

-svislé vychýlení lanka, nutné k vyvolání signálu
nouzového zastavení musí být menší, ne� 400 mm.

Zajištìní bezpeènosti strojù a dopravníkù
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Rozšiøovací modul s osmi
programovatelnými relé
PSO-RE8

PSO2 a pøídavné komponenty

Komunikace s PSO2 pøes RS232

Komunikace s PSO2 pøes RS485U
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R
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v
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PSO2 a vzdálený Dallas

Bezkontaktní systém PSO2
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W98 - XP

Nové parametry:
- kontaktní èipy Dallas
- bezkontaktní karty Proximity
- pamì� na 510 èipù
- 10Vac a� 24Vac
- pøipojení a� 16relé
- zapojení v síti a� 32 èteèek
- zapojení na jedné lince a� 32 PSO2M4_M
- pamì� událostí a� 4 000 000 záznamù
- re�ím offline nebo online
- software Windows 98 a� XP

www.zam.cz
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