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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.

èip DALLAS klíèenka Proximity

Aplikace pøístupového systému v obytném domì

V obytných domech se pøístupový systém PSO2 používá 
ve spojení se sjezdem výtahù do suterénu. Obyvatelé 
domu prostøednictvím èipu si odblokují tlaèítko suterénu na 
ovládacím panelu ve výtahové kabinì a následnì mohou 
sjet výtahem do suterénu. Ostatní osoby, kteøí nemají èip s 
pøístupovým právem, nemohou tuto jízdu uskuteènit. 
PSO2 využívá pro identifikaci a ovládání kontaktní èipy 

TMDallas Touch Memory  nebo bezkontaktní karty nebo 
klíèenky  Proximity 125kHz.

Tuto nejpoužívanìjší aplikaci lze rozšíøit i pro otevírání 
vchodových dveøí u domu, kontrolovaného pøístupu do 
spoleèných prostor napø. do koèárkárny, kolovny, do 
úklidových místností, kotelny èi vymìníkové stanice, 
nebytový pronajímaných prostor  apod. Všechny tyto 
aplikace lze nastavovat a ovládat z jednoho urèeného 
místa prostøednictvím sí�ového propojení a  PC. V síti 
mùže být pøipojeno až 32 kusù PSO2.   

Na obrázku jsou znázornìny aplikace pøístupových 
systémù v domì, ve kterém jsou kromì obytných podlaží i 
podlaží s nebytovými pronajímanými prostorami.

Optimální konfigurace pøístupového systému vychází ze 
zpùsobu pøipojení PSO2 k PC. Nepøedpokládá se, že by 
programování probíhalo bez pomoci poèítaèe. U obytných 
domù je zpravidla uloženo více než 30 kódù èipù v PSO2. 
Bez organizace kódù èipù nebude možné jednoduše 
provádìt zmìny v pøístupových právech. Pøipojení k PSO2 
je možné pomocí dvou zpùsobù a to na pøímo z portu COM 
na PC pøes RS232 nebo pøes pøevodník RS485/RS232. 

U pøipojení RS232 (PSO2 je oznaèeno èíslicí “2”  PSO2-
M2_ _)je možné provádìt nastavování pouze do dvou 
metrù od zaøízení a vždy jednotlivì - nelze je pøipojit do sítì. 
Pøi použití notebooku budete zøejmì potøebovat pro tuto 
aplikaci pøevodník RS232 na USB. Komunikace pøes 
RS232 je vhodná pro jednoduché aplikace PSO2 napø. 
blokování sjezdu výtahu do suterénu nebo vchodových 
dveøí, u kterých se nepøedpokládá èasté provádìní  zmìn v 
pøístupových právech.

Pøi pøipojení RS485 (PSO2 je oznaèeno èíslicí “4”  PSO2-
M4_ _)je možné provádìt nastavování z jednoho místa 
prostøednictvím sítì, která mùže mít délku až 1200 metrù. 
Tato aplikace je vhodná pro vìtší poèet pøístupových 
systémù PSO2. Pro pøipojení do sítì PSO2 je nutné použít 
pøevodník RS485/RS232 (COM) nebo RS485/USB. 
Pøípojka k síti PSO2 mùže být vyvedena do kanceláøe 
správce nebo bytu, popøípadì mùže být umístìna v 
kterémkoliv urèeném “tajném” místì pod uzamykatelnými 
dvíøky.  

Software PSO2
Pro správu dat a nastavení PSO2 je k dispozici servisní 
program PSO2. Pomocí tohoto programu je možné 
provádìt nastavování pøístupových práv osob pro 
jednotlivá místa. Organizace dat probíhá podle jmenného 
seznamu osob nebo èísel bytù èi kanceláøí a seznamu

pøístupových systémù PSO2. Servisní program umožòuje 
provádìt diagnostiku pøístupových systémù, kontrolu sítì 
PSO2, ruèní pøeklápìní relé tzn. otevírání dveøí nebo 
povolení jízd výtahu bez nutnosti èipu pro servisní úèely a 
zvláštní pøipady (stìhování, evakuace apod.). Pomocí 
tohoto programu je možné provést všechny potøebné 
nastavení PSO2. Program je k dispozici  zdarma na našich 
webových stránkách.

 

V následující èásti jsou popsány jednotlivé aplikace dle 
obrázku. V nakresleném obytném domì jsou použity 
pøístupové systémy PSO2 s komunikací po síti RS485. 
Identifikaèními medii jsou èipy DALLAS. Sí� PSO2 je 
vyvedena do bytu správce domu a pøipojena k PC.

Vchodové dveøe
Pro instalaci elektrického otevírání dveøí je použit 
pøístupový systém PSO2-M4RM se vzdálenou èteèkou 
PSO-TINY-B. Sestava je navržena pro zvýšení 
bezpeènosti zaøízení proti zámìrnému poškození a také 
pro využití stávajících rozvodù domácího telefonu. PSO2 
je umístìn v rozvádìèi urèen pro spoleèné èásti domu, 
který se zpravidla nachází v suterénu. V tomto rozvádìèi je 
vìtšinou umístìna i jednotka domácího telefonu s 
vyvedeným relé pro otevírání dveøí z bytu. Vzdálená èteèka 
se umístí na skryté místo v blízkosti vchodových dveøí a 
propojí se s ètecím slotem umístìného z venku u dveøí a 
pøístupovým systémem v rozvádìèi. V rozvádìèi se umístí 
také zdroj pro napájení všech zaøízení systému PSO2 
instalovaných mimo výtah.  

Pro každý pøístupový systém PSO2 je možné použít pamì� 
pøístupù PSO-B, která slouží k zaznamenávání použití 
pøístupového systému. V záznamu je možné vyèíst kdy a v 
kolik hodin byl pøiložen konkrétní èip. Pamì� pomáhá u 
domovních aplikací ke kontrole, øešení sporù a krádeží, 
popøípadì k rozúètovávaní nákladù. 
Sestava pro ovládání vchodových dveøí je použitelná pro 
jakékoliv další elektricky ovládané dveøe napø. vstupní 
dveøe viz. obrázek.

Ovládání pøivolávaèe výtahu
Pøístupovým systémem se mùže blokovat tlaèítko 
pøivolávaèe výtahu a tím i zamezit pøístup nežádoucích 
osob napø. vandalù do kabiny výtahu.

Sestava se aplikuje pro každý pøivolávaè zvláš�. Pro tuto 
vlastnost lze použít i jinou kombinaci PSO2. Má však 
zmìnìná pøístupové práva. 

...pokraèování na zadní stranì

Aplikace pøístupového systému PSO2

Použije se sestava podobná jako u vchodových dveøí. Pro 
každé patro bude instalována v blízkosti pøivolávaèù 
vzdálená èteèka PSO-TINY-B a jeden pøístupový systém 
PSO2-M4RM, který bude umístìn ve strojovnì výtahu. Po 
pøiložení èipu probìhne identifikace a dojde k sepnutí relé, 
které odblokuje pøivolávaèe ve všech patrech. Po té je 
možné výtah pøivolat. Výhodou této kombinace je její cena 
a snadnìjší programování. Nevýhodou je odemèení všech 
pøivolávaèù výtahu najednou.

Ovládání volby pater v kabinì výtahu

Tato sestava je použita pro vìtší kombinaci pøístupových 
práv u voleb pøíslušných pater. V kabinì výtahu je použit 
pøístupový systém s rozšiøujícím modulem PSO-RE8,  
který má osm výstupních relé. Je tedy možné s tímto 
modulem ovládat osm pøedvoleb. K PSO2 je možné napojit 
ještì jeden modul PSO-RE8 a aplikaci rozšíøit o dalších 
osm pøedvoleb. Dohromady lze ovládat až 16 pøedvoleb na 
jeden pøístupový systém.

Moduly spolu s PSO2 lze umístit i do strojovny a do kabiny 
zabudovat vzdálenou èteèku PSO-TINY-B. Pøístupový 
systém musí být v tomto pøípadì s typovým oznaèením 
PSO2-M4RM. 

Princip pøístupových práv spoèívá v nastavení pøíslušných 
relé ke konkrétnímu kódu èipu. Doposud se pøístupová 
práva dala nastavovat bez software a PC pomocí master 
klíèe. Pøi použití rozšiøovacího modulu PSO-RE8 toto 
nastavování není možné uskuteènit bez software PSO. 
Ovládání výtahu u nakreslené aplikace je pro všechny 
obsluhující osoby vždy pøes èip. To znamená, že osoby 
nebytových pronajatých prostorù musí pro své klienty, kteøí 
nemají èip, sjíždìt a docházet až ke vchodu - 
nejbezpeènìjší zpùsob provozu. Toto omezení mùže 
odradit  nìkteré uchazeèe o pronájem. Pro zrušení tohoto 
omezení se musí použít principu pøeklápìní relé pro 
odblokování volby. Možností jak to uskuteènit je nìkolik. 
Nejjednodužší je použití programovatelného èasového 
relé, které podle svého nastavení odblokuje pøedvolbu v 
danou dobu. Nevýhodou je pevné nastavení, které znaènì 
snižuje bezpeènost domu. Další možností a èasto 
používanou je pøipojení bistabilního relé na výstupní relé 
PSO-RE8. Po pøiložení èipu a sepnutí pøíslušného relé dle 
nastavení se bistabilní obvod pøeklopí a zùstane ve svém 
stavu až do pøíchodu dalšího impulsu s PSO-RE8. To 
znamená, že osoba svým úkonem ovlivòuje kdy a na jak 
dlouho dochází k odblokování pøedvolby daného podlaží. 
Pøeklápìní lze provést také pomocí funkce v PSO2. V 
zapojení s PSO-RE8 se nastavení pro pøeklápìní relé 
projeví u všech relé a nelze je naprogramovat tak, že 
nìkterá relé budou èasová a nìkterá na pøeklápìní. Pro 
pøeklápìní by se musel použít další PSO2 vèetnì ètecího 
slotu. 

Pøístupová práva a nastavení z PC
V nákresu uprostøed listu je ukázka nastavených 
pøístupových práv osob. Barevné proužky znázoròují 
možnosti pøístupu do jednotlivých barevnì rozlišených 
prostor. Pøístupová práva se nastavují buï ruènì nebo 
pomocí software PSO2. Na obrázku jsou vidìt ètyøi 
základní tabulky. V seznamu osob je možné zapsat 
všechny osoby, které budou vlastnit èip. Místo pøíjmení je 
možné použít napøíklad èíslo dveøí nebo jejich název. 
Tabulka je urèena k evidenci kódu èipù.

V tabulce seznamu zaøízení jsou zapsány všechny 
pøístupové systémy v domì vèetnì sí�ových adres, 
nastavení èasu relé, archivních souborù s nahnanými kódy 
èipù a celkového poètu osob. Zde v této tabulce se aktivuje 
komunikace s pøíslušným pøístupovým systémem.

Pracovní sestava je základní tabulkou k ukládaní kódù 
èipù do PSO2 a nastavování externích relé rozšiøovacích 
modulù PSO-RE8. Z této pracovní sestavy se posílají data 
s kódy do pøístupového systémù. Tyto data lze také vyèíst.

Archivní sestava slouží k archivaci nastavených dat v 
pracovní sestavì.

Pomocí tohoto programu lze také vyèítat data z pamìti 
událostí, které je možné využít k rùzným úèelùm.

Možnosti kombinací pøístupového systému a jejich 
aplikací nejsou v nákresu zcela vyèerpány. Pøístupovým 
systémem mùžete provádìt odblokování a zablokování 
elektronické zabezpeèovací signalizace. U firemních 
instalací se tento systém používá k evidenci výdeje stravy. 
Pøístupový systém lze využít k otevírání vrat garází pod 
domem. 

Aplikace pøístupového systému PSO2

Sestava pro ovládání vchodových dveøí

Elektrozámek do dveøí

Vzdálená èteèka PSO-TINY-BS

Pøístupový systém PSO2-M4RM
Volitelné : pamì't pøístupù PSO-B s pamì�ovou kartou

Sestava pro ovládání pøivolávaèe výtahu

Pøístupový systém PSO2-M4RM
Volitelné : pamì't pøístupù PSO-B s pamì�ovou kartou

Sestava pro ovládání volby patra ve výtahu

Pøístupový systém PSO2-M4DM

Rozšiøovací modul PSO-RE8

Komunikace a programování

Software PSO2
Pøevodník RS485/RS232 (COM) nebo RS485/USB

Volitelné : pamì't pøístupù PSO-B s pamì�ovou kartou
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Výmìník

Ordinace

PSO-RE8

PSO-RE8PSO-RE8NAPÁJENÍNAPÁJENÍ

SPÍNÁNÍSPÍNÁNÍ

 NO  NC COM NO  NC COM
 1      1      1      2      2     2      3      3      3      4      4      4 1      1      1      2      2     2      3      3      3      4      4      4

 NO  NC COM NO  NC COM  NO  NC COM NO  NC COM  NO  NC COM NO  NC COM

 NO  NC COM  NO  NC COM NO  NC COM  NO  NC COM NO  NC COM  NO  NC COM NO  NC COM  NO  NC COM
 AC   AC
DC+         DC-
 AC   AC
DC+         DC-

 5      5      5      6      6     6      7      7      7      8      8      8  5      5      5      6      6     6      7      7      7      8      8      8

1        2        3        41        2        3        4

8        7        6        58        7        6        5

PSO2-M4DM
PSO2-M4DM

PSO2-M4DM

Pøístup do pater

Omezený pøístup do výtahu v pøízemí

Pøístup do výtahu ze suterénu

Rozšiøující deska
PSO2-B s výmìnnou
pamìtí událostí

PSO2-M4RM

Ètecí slot

PSO2-M4RM

PSO2 uložené v rozváïìèi

PSO-TINY-B

Ètecí slot

PSO-TINY-B

Kanceláø

Obytná èást domu

Pronajímané nebytové prostory

Suterén

Vstupní prostor se schránkami Pøízemí - prostor u výtahu

Omezený pøístup do domu ke schránkám

Omezený pøístup do domu

Pøístup do výtahu v patøe

Omezený pøístup do výtahu v pøízemí

PSO2.exe

W98 - XP

Pøístupová práva

Pošta

Firma

Servis

Cizí

Obyvatel

Správce

Aplikace pøístupového systému PSO2Aplikace pøístupového systému PSO2


	Stránka 1
	Stránka 2

