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1 Bezpečnostní pokyny 

Nebezpečí pro zařízení nebo uživatele, pokud budete ignorovat následující 
bezpečnostní pokyny!  
 

Prosím přečtěte si tento manuál pečlivě a úplně, než budete pracovat s ACS8.  
 
Jednotku ACS8 používejte výhradně: 
- pro účely ke kterým je určena 
- pokud jednotka není zjevně poškozena 
- pokud je nainstalována podle doporučení výrobce 
- s odkazem na technické parametry výrobku 
 
* Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vyplývající z použití zařízení v rozporu 
s určeným účelem. Dokumentaci o výrobku a Vaše poznámky k instalaci skladujte na 
bezpečném místě. 
 
* Montáž, programování, údržba a opravy musí být prováděny pouze autorizovaným 
vyškoleným technikem. 
 
* Pájecí a spojovací práce na jakékoliv části systému mohou být prováděny pouze v době, kdy 
je systém odpojen od napájecího zdroje. 
 
* Pájecí práce musí být prováděny pouze pájkou s regulací teploty a galvanicky odděleným 
hrotem od napájení. 
 
* Při instalaci tohoto zařízení musí být dodrženy platné normy země ve které je zařízení 
instalováno. 
 
Nebezpečí!!! ACS-8 nesmí být použit v jakémkoliv prostředí, kde je nebezpečí výbuchu nebo v 
prostorách s žíravinami nebo rozpouštědly. 
 
 
1.1 Instalace a rozšiřování systému 

 
Upozornění: Před otevřením přístroje vypněte napájecí napětí. Při instalaci tohoto zařízení 
musí být dodrženy platné normy země ve které je zařízení instalováno. Ujistěte se, že spojení 
mezi řídicí jednotkou a externími moduly jsou v souladu s tímto návodem. 
 
Součástí dodávky zařízení musí být samostatný jistič.  
 
Používejte pouze stíněné kabely (viz kapitola 5 (Důležité pokyny instalace) a kapitola 6(ACS-
8/kabeláž)). 
 
Při použití stejnosměrných dveřních zámků, zajistěte správnou polarit! Používejte pouze zámky 
s ochrannou diodou!!  
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1.2 Symboly v dokumentu                           
 
V tomto dokumentu jsou použity následující symboly:   
 
 

Upozornění!   
Pokyny nebo informace životně důležité pro bezpečnost personálu nebo zařízení. 
 
Informace příbuzné k aktuálnímu tématu, nebo jeho okrajové části. 
 
 
Informace o montáži a instalaci zařízení. 
 
 

 
1.3 Aktualizace firmwaru    

 
Aktualizace firmware dveřního kontroléru ACS8 v paměti flash je možné provést přes nadřazený 
software (např. IQ MultiAccess). Postup je popsán v manuálu zvoleného software. Obecně 
doporučujeme zařízení aktualizovat vždy na nejnovější dostupnou verzi, aby se využily všechny 
aktuálně dostupné funkce. Aktuální firmware je možné najít na instalačním CD IQ MultiAccess, 
nebo jej lze stáhnout zdarma na stránkách výrobce. 
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2 Stručný přehled 

2.1 Zařízení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce (textový popis) Nastavení pomocí Strana 
Adresa S1 nebo Setup 61 
Akumulátor  71 
Baud rate S1 nebo Setup. 62 
Clock/data S2 63 
Komunikační modul S1 komunikačního modulu 54-57 
Flash paměť S3 63 
Interface BU 4/BU 5 53 
Paměťové rozšíření BU 2 72 
Zdroj  71 
Protokol S1 nebo Setup. 62ff 
RS485 Komunikační 

modul/Zakončovaní rezistor  
 

Servis S1 62 
Setup S1 62ff 
Zakončovaní rezistory  ST 102/103, ST 202/203 54 

Adresa, protokol, baud rate, servis, setup 
Datová banka flash 

Clock/data 
Interní nastavení výrobce 

Komunikační interface – kapitola 9.3 

Základní procesorová deska – kapitola 15 

Nastavení DIP přepínačů – kapitola 9.6 

Komunikační modul pro moduly RS485 

DIP S2 (neměňte tovární nastavení) 

S1 nastavení sběrnic RS485 

BU1 konektor pro připojení horního 
RS485 modulu 

BU2 konektor pro připojení 
spodního RS485 modulu 

propojky pro zakončení  sběrnice 
RS485 
ST102, ST103, 
ST202, ST203 

Akumulátor – kapitola 10 

BU2 – rozšiřující slot pro paměť – kapitola 9.7 

Zapojení svorkovnice pro čtečky – kapitola 16 
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2.2 Sběrnice 
 
V dokumentu se používá následující terminologie:  
 
Device bus: RS 485 připojení dveřních kontrolérů ACS8/2 do databázové aplikace správy 
uživatelů (hostitel).  
 
Module bus: RS 485 připojení kontroléru ACS8 slouží k připojení modulů a čteček 
(prostřednictvím komunikačního modulu, viz kapitola 8.2 a 9.4). 
 
Podporované moduly:      

Vstupní modul 
Vstupní-/ výstupní modul 
Potenciální oddělovací modul 
Dveřní modul 
čtečka (komunikace RS 485) 
vysílací modul RS485 pro DLC/DLF 

 
Clock/Data:  čtečka nebo klávesnice připojeny prostřednictvím datového formátu clock/data na 
ACS-8/2. Schémata zapojení viz kapitola 17.  
 
 

 

Dveře 1 Dveře 2 Dveře 3 Dveře 4 Dveře 5 
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3 Obecné informace   

Přístupové systémy jsou používány tam, kde existuje požadavek omezení přístupu 
oprávněných osob do vyhrazených prostor. 
 
Software 
Technologie popsaná v tomto dokumentu využívá aplikace MultiAccess for Windows nebo IQ 
MultiAccess. Aplikace slouží pro definici přístupových  práv pro personál, spouštění akcí, 
spouštění maker a přenos konfiguračních dat do hardware. 
 
Hardware 
ACS-Compact, ACS-1, ACS-2 a ACS-8 jsou autonomní dveřní kontroléry, které řídí přístup. Po 
naprogramování z aplikací MAfW nebo IQMA, mohou kontroléry pracovat v režimu stand-alone. 
To znamená, že kontrola přístupu zůstane aktivní bez omezení, i když MAfW nebo IQ 
MultiAccess není online. 
Při spuštění Multiaccess for Windows nebo IQ Multi Access, jsou události které nastaly, zatímco 
PC bylo offline, automaticky zapsány do souboru protokolu událostí. 
Komunikační moduly s rozhranním TCP/IP umožňují komunikaci kontrolérů ACS do databáze 
IQMA a jsou nezbytné také pro funkci antipassback. Pokud je využívána funkce antipassback, 
musí server s IQMA stále běžet.  
Pokud jsou kontroléry ACS8 používány bez  funkce antipassback, je možné k připojení host 
(IQMA) aplikace využít tzv. interface converter obj. č. 026817.03. Pokud je připojen pouze jeden 
kontrolér ACS-8, je možné využít přímo RS 232 sériového rozhraní. 
 

 

Interface konvertor  
1 nebo 2 linky. Max. však 16 
zařízení s IQMA, nebo  8 
zařízení s MQfW 
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4 Ochranná opatření  

Ochrana proti elektrostatickým výbojům 
Moderní polovodičová zařízení jsou citlivé na elektrostatický náboj. Čím vyšší hustotu integrace, 
jemnější struktury na čipu, tím větší je nebezpečí poškození elektrostatickým výbojem. 
Některé polovodičové součástky mohou být nevratně poškozeny i při výboji s intenzitou méně 
než 20V. Jedná se o velmi nízkou hodnotu, když uvážíme že při běžné chůzi po koberci mohou 
být generovány výboje až o 1000V.  
Poškození způsobené elektrostatickým výbojem jen zřídka vedou k okamžitému selhání 
zařízení. Nejčastěji však elektrostatické výboje zanechají vypálenou stopu která ovlivňuje 
následně spolehlivost součástky a projevům dojde v období dnů, měsíců nebo někdy i let. Tento 
typ poruchy je velmi obtížné odhalit nejčastěji je to až v době kdy dojde k selhání. 
 
Ochrana proti elektrostatickému výboji 
Jak známo elektrostatického náboje se nelze vyhnout, proto musí být elektronika chráněna před 
nebezpečným napětím. 
 
- Zemní pásek na zápěstí technika musí být připojen k uzemnění kontroléru. 
- Používejte pouze páječky, které jsou galvanicky odděleny od napájení a vybavené 
elektronickou regulací teploty.  
 
Opatření proti přepětí 
Aby se zabránilo selhání nebo poškození systému z důvodu náhlého přepětí, musí být sběrnice 
systému vedeny ve stíněném kabelu a také správně uzemněny. Stav přepětí může nastat v 
důsledku přepínání dodávek el. energie, nebo startem těžkého strojního zařízení, nebo vlivem 
bouřky. 
 
Ochrany podle VdS požadavků jsou součástí tohoto produktu. 
 
Ochrana proti poškození zařízení bleskem a přepětím může být zajištěna zavedením vhodných 
ochranných filtrů od specializovaných dodavatelů.  
 
Přepětí způsobené přechodovým dějem nějakého těžkého stroje, způsobí velmi strmý impuls 
napětí. To znamená, že napětí může dosáhnout hodnoty několika kV během několika 
mikrosekund. Takové impulsní napětí (přechodové) způsobují zničení elektronických součástek.  
 
Ochrana proti poškození zařízení přepětím může být zajištěna zavedením vhodných 
ochranných filtrů od specializovaných dodavatelů.  
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Příčiny přechodných napěťových rušení  
 
Přechodné napěťové děje jsou často způsobeny atmosférickým výbojem, tj. úderem blesku. 
Blesku může uvolnit proudy přesahující hodnoty 100kA s velmi krátkými časy náběhu. Vysoká 
rychlost změny proudu indukuje vysoké napětí do vodičů okolních zařízení a tím způsobuje 
poškození nechráněných zařízení. 
 
Přechodné napěťové jevy mohou způsobeny také různými spínacími prvky v elektrické síti.   
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5 Důležité pokyny pro instalaci  

(Viz také kapitola č.1 Bezpečnostní pokyny)  
 
5.1 Uzemnění a stínění  

K instalaci tohoto zařízení použijte výhradně stíněné kabely a stínění správně uzemněte proti 
elektromagnetickému rušení. Ujistěte se, že stínění jednotlivých kabelů jsou navzájem 
pospojovány a neexistuje tak možnost zavlečení jiného potenciálu do systému. Ve dveřním 
kontroléru ACS-8, by měly být všechny stínění spojeny do jednoho zemnícího bodu, vždy pokud 
možno nejkratší možnou cestou.  
Zemnící svorkovnice slouží jako společný bod pro spojení stínění vedení.    
(Viz níže).  
 
Schéma zapojení zemnících propojek DB1 a DB2: 
 

 
 
 
Propojky jsou umístěny na základní desce v blízkosti konektoru napájecího zdroje. (viz kapitola 
15.1).  
 
Zakončení stínění lze provést následujícími způsoby:  
 
Připojte propojovací svorkovnici na zem a propojky DB1 a DB2 nechte sepnuté  
V tomto případě, propojky uzemnění DB1 a DB2 poskytují kapacitní spojení mezi zemí PE a 
stejnosměrnou napěťovou soustavou. Toto spojení nabízí vynikající ochranu proti rušení na 
vedení. Avšak tato varianta může být použita pouze v případě kdy vodiče PE a N jsou připojeny 
samostatně (moderní uzemnění), a pokud zemnící vodič nenese žádný frekvenční signál. 
 
Připojte propojovací svorkovnici na zem a propojky DB1 a DB2 rozepněte  
V této konfiguraci je kapacitní spojení mezi zemí PE a stejnosměrnou napěťovou soustavou 
rozpojeno. Toto spojení by měla být použita v případě, kdy je zem střídavé soustavy ovlivněna 
rušením (motory, výtahy) a hrozí zavlečení do zařízení ACS-8.  
 
Připojte propojovací svorkovnici přímo na síťový přívod PE  
V této konfiguraci je propojovací pájecí svorkovnice připojena přímo na síťový zemnící vodič 
PE. Tato metoda se používá za předpokladu že je přívodní zemnící vodič dostatečně 
dimenzován. Tato metoda je jedinou možnou cestou jak překonat případné překážky 
v předchozích dvou realizacích.  
 
Viz: VDE 0800 část 2. vydání 07. 1980  

VDE 0800 2. část AI návrhu 11. 1982 
 
 
 
 
 
 
 

Otvor pro kabeláž 

Připojení zemnění PE 

Pájecí svorky 

Šroubové svorky 
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5.2 Stíněné vedení 

 
Řídící jednotky ACS-8 se navzájem propojují nejčastěji pomocí RS485 sběrnice za sebou  vždy 
pomocí stíněných kabelů. 

 
Používejte vždy kabely typu FTP cat 5 a nebo ekvivalentní 
 
 

- stínění příchozí sběrnice se připojí na terminál stínění ACS-8. Stínění odchozí linky nesmí být 
připojeno. 
 
- Stínící terminál v každé jednotce ACS-8 musí být připojen na samostatný PE vodič. (min. 
průřez kabelu 1,5 mm ²) 
Pokud některý z modulů na lince nemá síťové připojení a je napájen pouze 12V, stínění musí 
být pospojováno na jiný uzemněný kontrolér.  
 
- stínění komunikační linky čteček je připojeno pouze

 

 na jedné straně vedení k zemnímu 
terminálu ACS-8. 

- stínění komunikační linky kontrolérů ACS-8 je připojeno pouze

  

 na jedné straně vedení 
k zemnímu terminálu ACS-8. 

5.2.1 Schéma správného zapojení stínění 

 
5.2.1.1 Obecné zásady 
 

 

komunikační 
sběrnice 

čtečka čtečka 

nepřipojeno nepřipojeno 
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5.2.1.2 Zapojení stínění při spojení kontrolérů ACS-8 
 
Následující obrázky ukazují zapojení stínění v soustavě kontrolérů ACS8:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stínění  
spojeno 

Stínění není  
spojeno 

dveře dveře dveře 

čtečka 

zámek zámek 

zámek 

čtečka čtečka 

Příklad 1: 
Konvenční připojení 
čteček a zámků 
přímo na ACS8. 

Příklad 2: 
Napájecí napětí skrz 
datovou sběrnici. I/O 
modul není uzemněn. 
Uzemnění stínění 
řešeno pomocí modulu 
ACS8 

Příklad 3: 
Napájecí napětí skrz 
datovou sběrnici. I/O 
modul je uzemněn. 
Uzemnění stínění 
zapojeno samostatně. 

zámek 

zámek 
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čtečka 

čtečka 

čtečka 

čtečka 

čtečka 
čtečka zámek 

zámek 

zámek zámek 

Externí nap. 
zdroj  

Externí nap. 
zdroj  

Stínění  
nepropojeno 

dveřní modul  

dveřní modul  
POT  POT  

Komunikační  
modul 

Komunikační  
modul 

Komunikační  
modul 

stínění  

k BUS kontroléru 

Příklad 4: 
Každý z dveřních 
modulů je samostatně 
uzemněn. Příchozí 
strany stínění vedení 
jsou vždy uzemněny. Příklad 5: 

Každý modul na 
sběrnici je zemněn 
samostatně. 
Tato varianta se 
upřednostňuje nad 
variantou č. 6.  

Příklad 6: 
V tomto příkladě je 
rozvod 12V řešen 
kabelem s přídavným 
zemním vodičem aby 
se uzemnění dostalo i 
do modulů bez 
vlastního uzemnění.  

klávesnice klávesnice 

čtečka 

zámek 
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6 ACS-8 kabeláž napájecí soustavy 

6.1 ACS-8 rozvod napájecího napětí 
 
Respektujte prosím informace o uzemnění a stínění v kapitole 5.  
 
 

6.1.1 Kontrolér ACS-8 ve verzi 230V AC 

provozní napětí 230 V AC 15% +10% 
frekvence sítě 40 A 60 Hz 
typ kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2 

6.1.2 Kontrolér ACS-8 ve verzi 12V DC 

rozsah provozního napětí 10.0V až 15.0V DC 
aktuální spotřeba závisí na typu a počtu čteček 
 
Spotřebu dveřních zámků je třeba vzít v úvahu, pokud jsou připojeny z ACS-8. Aktuální 
spotřeba dveřních zámků závisí na typu, obvykle někde mezi 200 až 500 mA.  

 
Pokud navrhujete systém s rozvodem na 12V je nutné znát aktuální spotřebu proudu 
dveřních zámků pro každý kontrolér ACS-8 
 

 
Následující výkres ukazuje úbytek napětí na vedení 1,5 mm2 v porovnání s vedením 4mm2. Pro 
každý z kontrolérů ACS8 je počítáno se spotřebou 1A. Dodržujte odcházející a příchozí větve. 

 
 

Konstanty pro měď  Kalkulace průřezu vedení  
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Následující grafy srovnávají účinky dvou kabelů různého průřezu. 
Průřez použité kabeláže musí navržen podle výše uvedeného grafu.  
 

Upozornění!  
Instalace elektrických zařízení podléhá lokálním normám a nařízením.  
Napájecí zdroj musí obsahovat pojistku výstupního napětí dle specifikace zdroje.  

 
Maximální proudový odběr zdroje je limitován místem v napájecí soustavě s nejmenším 
průřezem.   

Nefunkční 
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6.2 ACS-8 moduly / kabeláž 
6.2.1 Typy kabelů pro datové linky  

Typ    Délka   Komentáře 
JY(St)Y   až 40 m  Tento kabel je k dispozici s průměrem  

0,6 mm a 0,8 mm a různý počet jader. 
 

Cat-5e (nebo lepší)  až do 1200m  
 

6.2.2 Typy kabelů pro napájení sběrnicových modulů 

Výrobce doporučuje JY(St)Y 0,6 mm nebo 0,8 mm, v závislosti na výpočtu. 
 

Při použití jediného JY(St)Y kabelu, který přenáší napájení sběrnicových modulů i datový signál, 
je délka kabelu omezena na 40m. Omezení vychází z principu datové sběrnice. To platí i v 
případě, kdyby byl zdroj dimenzován na větší zátěž. 

 
 

- NYM 5 x 1,5 mm ² (viz příloha / Plánování příklady) 
 
 

6.2.3 ACS-8 sběrnice 

 
6.2.3.1 Napájení  
 
Existují dvě možné varianty zapojení.  
 
1. Centrální napájení ACS-8 (v kabelu datové linky, nebo v samostatném kabelu). 
- Všechny moduly mají napětí dodávané z kontroléru ACS-8. 
- potenciálové oddělení není v tomto případě požadováno 
- Maximální vzdálenost závisí na úbytku napětí. 
 
2. Decentralizované napájení z jednoho nebo více externích napájecích zdrojů 
- Všechny moduly připojené k RS 485 sběrnici, musí mít potenciálové izolátory. 
 
 
6.2.3.2 Napájení modulů v jednom kabelu se sběrnicí 
 
Výpočty průřezu kabelu pro +12V a GND musí brát v úvahu proudovou spotřebu jednotlivých 
modulů. Kromě toho je nutné započítat každý "spínací proud" (např. relé). 
I v případě aktivace nouzového napájení, provozní napětí nesmí klesnout pod 10V DC. To 
znamená, že tam, kde je napětí baterie 10,5 V DC, je povolený úbytek napětí pouze 0,5V. U 
zařízení s napájení 12V (bez nouzové napájení) je povolen úbytek napětí 2V. 
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6.2.3.3 Napájení z modulů přes samostatný napájecí zdroj  
 
Vzhledem k tomu, že napájení přes sběrnici je velmi omezené, je vhodné zajistit napájecí zdroje 
v blízkosti modulů. Každý komunikační modul má dva RS 485 budiče s oddělenými zdroji 
napájení. 
Pro každou sběrnici RS485 může být použit interní nebo externí zdroj samostatně. Zdroje pro 
dva komunikační budiče RS485 nesmí být navzájem propojeny. Externí napájecí zdroje napájí 
moduly přes oddělovací modul (POT)12V DC. Podrobné informace o něm v samostatném 
katalogovém listu 
 
6.2.3.4 Délky a průřez kabelů 
 
Maximální délka sběrnice RS485 je 1200m (bez napájení). V obou případech, tedy napájení 
přímo v kabelu sběrnice i v samostatném kabelu, je nutné průřez kabelů pečlivě spočítat. 
Moduly s vyššími proudovými odběry, vyžadují samostatný kabel s větším průřezem. 
 
6.3 Odbočky na sběrnici 

Sběrnice typu RS-485 ze svého principu nedovoluje větvení a odbočky. Při nedodržení tohoto 
pravidla se zvyšuje impedance a dochází nežádoucím odrazům signálu na vedení. Těchto chyb 
se vyvarujte již při samotné instalaci.   

 
Pokud se odbočce na vedení RS485 nelze vyhnout, délka připojeného kabelu nesmí 
přesáhnout 3m. Zakončovaní odpory nejsou v tomto místě použity! 
 

 
6.4 Potenciální oddělení  

Komunikační modul RS485 kontroléru ACS8 má dvě plovoucí RS 485 rozhraní. 
Moduly 4in, 4out, 4in/2out - jsou každý vybaven jedním plovoucím RS 485 rozhraním. 
Čtečka, klávesnice a displeje moduly nejsou plovoucí. 
 
Pokud je nutná potenciální izolace, na potenciální isolátor je možné připojit až 4 výše uvedené 
moduly. Každý ze 4 modulů mohou být umístěny až 10m od potenciálního izolátoru (POT).  

6.4.1 Centrální napájení ze zdroje kontroléru ACS-8 

Potenciál izolace není nutná. 

6.4.2 Decentralizované napájení s použitím několika externích napájecích zdrojů 

Všechny moduly spojené pomocí RS 485 musí být plovoucí. Je nutné použít potenciální 
izolátory POT. 
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6.5 Stínění nebo uzemnění sběrnici 
       (Viz také kapitoly 4 a 5) 
 
Zemní smyčky 
Zemní smyčky mohou vznikat při nesprávném spojení stínění sběrnice na zem na více než 
jednom uzemňovacím místě současně. Například chybné zapojení stínění s uzemněnými 
oběma konci stínění. 
Těmto základním chybám je nutné se vyhnout, protože mohou generovat velmi vysoké proudy 
podobně jako v případě zkratu na sekundárním vedení. Je známo že problémy s rušením 
komunikace se mají tendenci v těchto podmínkách zhoršovat a mohou vyústit k poškození 
součástek zařízení. 
 
Kapitola 5 příkladů 1 až 62 zobrazuje správné připojení. 
Pokud se stínění a uzemnění připojeno podle tohoto doporučení, smyčkové proudy nevzniknou, 
protože obvody nejsou uzavřené. 
 
Pokud je zapojení hvězdicové ... 
 

kabeláž všech zemnění a stínění připojit k centrálnímu zemnícímu bodu 
 

... zemní smyčky tak nemohou vzniknout.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 příklady se vztahují na schémata z kapitoly 5 Důležité pokyny pro instalaci. 
2 příklady se vztahují na schémata z kapitoly 5 Důležité pokyny pro instalaci.  
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6.6 Příklady výpočtu správného vedení 
6.6.1 Příklad 1:  

Výpočet linky průřez pro dveře č.3 s předem danou délkou kabelu.  

 
 
 
 
 
 
 
o ACS-8 je vybaven dvěma komunikačními moduly. 
o ACS-8 s baterií.  
o Zakončovací odpor musí být připojen na I / O modulů-na konci sběrnice (označené s XX ve výkresu). 
o napájení pro modul elektroniky je ve stejném více-žilový kabel jako sběrnice. 
o samostatném řádku, musí být použity pro napájení ze dveří stávky. 
o dveře 3 se vypočítá, je napojen na komunikační modul s jediným kabelem.  

Dveře 3 

Dveře  Dveře  Komunikační 
modul 1 

Komunikační 
modul 2 

 

Maximální vzdálenost čtečky na vedení je 
nutné spočítat.  
 
V tomto příkladě je využíván jeden kabel na 
sběrnici, napájení i ovládání zámku. 
 
xx = zapojené zakončovaní odpory RS485 
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Aktuální spotřeba modulů v příkladu: 
                    bezkontaktní čtečky (026390.10)    70 mA 
                    4I/2O-modul (026592),     230 mA 
                    Dveřní zámek      230mA  
 
 
Výpočet průřezu kabelu pro délku vedení 40m:  
 
Požadovaný průřez lze určit z diagramu 1 nebo 2 (str. 29/30). 
Maximální úbytek napětí linky je 0.5V. Pokud ACS-8 není vybaven baterií, úbytek napětí může 
být 2V - 3V.  
 
Kalkulace napájení modulů:  
 
Celkový proudový odběr z modulů:  
 
              bezkontaktní blízkosti čtečka (026390,10)   
              4I/2O-modul (026592)     
              Celkem:         
 
 
o Výpočet maximálního odporu vedení: 

 

 
 

o Výpočet požadovaného průřezu: 
 

 
 
 

 
 

  
o Výpočet počtu vodičů při použití průřezu 0,28 mm ² na (kabel Ø 0,6 mm): 
 
 
Počet vodičů  
 
 
 
 
o Výpočet počtu vodičů při použití průřezu 0,5 mm ² (kabel 0,8 mm): 
 
 
 
Počet vodičů  
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Napájení dveřního zámku: 
 
Spotřeba: 230 mA  
 
o Výpočet maximálního odporu vedení: 
 

 
 

o Výpočet požadované průřez: 
 

 
 

 
 

 
o Výpočet počtu vodičů při použití průřezu 0,28 mm ² na (kabel Ø 0,6 mm):  
 
 
Počet vodičů  
 
 
 
 
o Výpočet počtu vodičů při použití průřezu 0,5 mm ² (kabel 0,8 mm):  
 
 
Počet vodičů  
 
 
 
 
Výsledek: 
Průřez kabelu pro napájení modulů:    0.855 mm² 
Průřez kabelu pro dveřní zámek:   0,66 mm² 
 
 
Pro toto vedení podle výpočtu na 40m může být použit kabel JY(St)Y 5x2x0.6Ø nebo 
4x2x0.8Ø  
 
Samostatné vedení s průřezem min 0,66 mm² musí být vyhrazeno k napájení dveřního 
zámku.  



Instalační návod ACS8 
 
 

26 

6.6.2 Příklad 2: 

Výpočet maximální délky kabelu pro definovanou zátěž 
 

 
 
 
 
o zakončovací odpor musí být umístěny v zařízeních které ukončují sběrnici. 

(označené XX ve výkresu). 
o Napájecí napětí pro moduly je vedeno jedním vodičem sběrnice. V dalším případě jsou 

moduly napájeny z vlastního nebo externího zdroje.  
o Pro napájení zámků je nutno použít vlastní oddělenou kabeláž a v ideálním případě i zdroje.  
o Aktuální spotřebu modulů na obrázku: 
 
Aktuální spotřeba modulů v příkladu: 
                    bezkontaktní čtečky (026390.10) 2x170mA   140 mA 
                    4I/2O-modul (026592),      230 mA 
                    Dveřní zámek       230 mA 
 Zobrazovací modul (027555)    150 mA 
 Klávesnicový modul (027570)    50 mA 
 
 
 
Výpočet délky kabelu pro dveře č.3: 
Z důvodů snadno proveditelné montáže doporučujeme max. průřez kabelu 0,84 mm2 , což 
odpovídá trojici vodičů kabelu J-Y(St)Y 0,6 mm.  
Maximální délku kabelu lze vypočítat nebo odvodit pomocí grafu 1 nebo 2 (str.30/31). Maximální 
úbytek napětí linky je 0.5V. Pokud ACS-8 není vybaven baterií, pokles napětí může dosahovat 
až 2V-3V.  
 

čtečka  

čtečka  

Externí  
nap. zdroj 

Maximální vzdálenost čtečky na vedení 
je nutné spočítat.  
 
V tomto příkladě je využíván jeden kabel 
na sběrnici, napájení i ovládání zámku. 
 
xx = zapojené zakončovaní odpory 
RS485 
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Napájení modulu: 
 
Celkový proudový odběr z modulů: 
                    bezkontaktní čtečky (026390.10)     140 mA 
                    4I/2O-modul (026592),      230 mA 
 Zobrazovací modul (027555)    150 mA 
 Klávesnicový modul (027570)    50 mA 
 Celkem        570 mA 
 
o Výpočet maximálního odporu vedení: 

 
 
 
o Výpočet maximální délka vedení: 

 
 

 
 
 

Napájení dveřních zámků: 
 
Proudová spotřeba: 230 mA 
 

o Výpočet maximálního odporu vedení: 
 

 
 

o Výpočet požadované průřez: 

 

 
 
Výpočet počtu vodičů při pouřití kabelu s průřezem vodičů 0,6 mm (0,28 mm ²): 
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Výsledek: 
 
Proudová spotřeba modulů ve výše uvedeném příkladu umožňuje maximální délku kabelu pro 
napájení modulů 24.6m. Je důležité také správně dimenzovat počet vodičů pro elektrické 
zámky.  Pokud je napájení zámků vedeno ve stejném kabelu jako napájení modulů, je nutné 
použít kabel J-Y (St) Y 8x2x0.6. 
 
Pro datovou sběrnici RS485 je vhodné použít samostatný kabel JY(St)Y nebo FTP Cat 5. 
V napájecím kabelu modulů nejsou v tomto příkladu žádné volné vodiče pro datovou sběrnici.   
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 Zařízení Položka č. Min. nap. 

[V] 
Max. proud. 
Odběr [mA] 

 
 

ACS-8 bez komunikačních interface 026580 10 400 

 

 
 
Komunikační modul RS-485 
 
 
 

026587 
bude 
napájeno 
interně 

150 

 
 

Vstupní modul 4in 026590 9 140 
Výstupní modul 4out 026591 9,5 250 
Vstupně/Výstupní modul 4in/2out 026592 10 230 
Galvanické oddělení 026595.10 10 120 

 

Dveřní modul 12V vč. Interface bez 
modul periferií 026593.10 10 

 
 
250 
 
 
 

 Bezpečnostní zámek s funkcí 
trvalého napájení   120 – 230 

Čtečky     
 proX    

 

Bezkontaktní čtečka, zvýšení dosah 026366.00 
026366.10 11 

 
 
 
400 + 12/LED 
 
 

 

Bezkontaktní čtečka, s klávesnicí, 
montáž na povrch 026383.00 10 

 
 
50 + 12/LED 
 
 
 
 

 

Bezkontaktní čtečka, montáž pod 
omítku 026387.00 10 

 
 
 
50 + 30/LED 
 
 

 

Bezkontaktní čtečka, montáž na 
povrch 

026390.00 
026390.10 10 

 
 
50 + 12/LED 
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 Zařízení Položka č. Min. nap. 

[V] 
Max. proud. 
Odběr [mA] 

 

Čtečka Accentic bez klávesnice 
ProX 

026420 9  
 
 
60 
 
 
 

 

Čtečka Accentic s klávesnicí 
ProX 

026421 9  
60 
 
 
 
 
 
 

 

Čtečka Prox Classic 026480 
026480.10 

10  
 
50 + 12/LED 
 
 
 

 

Čtečka Prox Classic s klávesnicí 026481 10  
50 + 12/LED 
 
 
 
 
 

 

Čtečka ProX Plug-in 027575 
027575.20 

10  
50 + 12/LED 
 
 
 
 

 

Čtečka Insertic 50 ProX 027660 8  
210 
 
 
 
 

 

Čtečka Instertic s rámečkem, bez 
klávesnice 

027666 8  
210 
 
 
 
 

 

Čtečka Insertic s rámečkem 
a klávesnicí 

027667 8  
210 
 
 
 

 

Čtečka Siedle Prox 027540-
027543 

10 50 + 12/LED 
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 Zařízení Položka č. Min. nap. 

[V] 
Max. proud. 
Odběr [mA] 

 

Čtečka Siedle Prox s klávesnicí 023330-
023343 

8  
50 
 
 
 
 
 

 Legic    
 

 

Čtečka Accentic bez klávesnice 
Legic 

026424 11  
50 + 10/LED 
 
 
 
 

 

Čtečka Accentic s klávesnicí 
Legic 

026425 11 50 + 10/LED 
 
 
 
 
 
 

 

Čtečka Legic Oris 026485 10,5 500 
 
 
 
 

 

Čtečka Legis Classic 026491 10 150 + 10/LED 
 
 
 
 
 

 

Čtečka Legic Classic 
s klávesnicí 

026492 10 150 + 10/LED 
 
 
 
 
 
 

 

Čtečka Legic Plug-in 027579 10 150 + 10/LED 
 
 
 
 

 

Čtečka Insertic 50 Legic 027664 8 210 
 
 
 
 

 

Čtečka Instertic s rámečkem, 
bez klávesnice, Legic 

027676 8 210 
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 Zařízení Položka 

č. 
Min. nap. 
[V] 

Max. proud. 
Odběr [mA] 

 

Čtečka Insertic s rámečkem 
a klávesnicí 

027677 8 210 
 
 
 

 

Čtečka Accentic biometrická 029340 8 160 

 Mifare    
 

 

Čtečka Accentic bez klávesnice 
Mifare 

026422 
026435 

11  
50 + 10/LED 
 
 
 
 
 
 

 

Čtečka Accentic s klávesnicí Mifare 026423 
026436 

11 50 + 10/LED 
 
 
 
 
 
 

 

Čtečka Mifare Oris 026484 10,5 200 
 
 
 
 

 

Čtečka Legis Classic 026493 10 200 + 10/LED 
 
 
 
 
 

 

Čtečka Mifare Classic s klávesnicí 026494 10 200 + 10/LED 
 
 
 
 
 

 

Čtečka Mifare 50 Legic 027662 8 210 
 
 
 
 

 

Čtečka Instertic s rámečkem, bez 
klávesnice, Mifare 

027670 8 210 
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Zařízení Položka 

č. 
Min. nap. 
[V] 

Max. 
proud. 
Odběr [mA] 

 

Čtečka Insertic s rámečkem 
a klávesnicí 

027671 8 210 
 
 
 

 

Čtečka Siedle Prox 027577 10 200 + 
10/LED 
 
 
 

 

Čtečka Accentic biometrická, Mifare 029341 9 160 

 Magnetické karty    
 

 

Čtečka magnetických karet 
štěrbinová, na povrch 

026010.00 10 60 
 
 
 
 
 

 

Čtečka magnetických karet 
štěrbinová, zápustná montáž 

026011.00 10 80 
 
 
 
 

 

Čtečka magnetických karet, motor, na 
povrch 

026016.00 10 50 
 
 
 
 
 
 

 

Čtečka magnetických karet , motor, 
zápustná montáž 

026017.00 10 80 

 

Čtečka magnetických karet 
štěrbinová, na povrch, s klávesnicí 

026046.00 10 60 
 
 

Čtečka magnetických karet, motor,, 
na povrch, s kláv. 

026047.00 10 500 
 
 
 

 

Čtečka magnetických karet, 
protahovací, na povrch 

026053.00 10 60 

 

Čtečka magnetických karet, 
protahovací, na povrch, s klávesnicí 

026054.00 10 60 
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 Zařízení Položka č. Min. 

nap. [V] 
Max. proud. 
Odběr [mA] 

 

 
Modul čtečky čipových karte pro 
systémy Siedle „Vario“. Položka č. 
027545 – 027548, protahovací 

026345.00 10 80 

 

Zástavbový modul čtečka magn. 
karet 
 
 
 
 

027580 9 80 

 

Čtečka magn. karet, na povrch 027710 9 80 
Čtečka magn., karet, na povrch, 
s klávesnicí 

027711 9 80 

Čtečka magn. karet, na povrch, 
motor 

027712 10 500 

 

 
Modul čtečky čipových karte pro 
systémy Siedle „Vario“. Položka č. 
027545 – 027548, motor 

027470.10 10 80 

 Čipové karty    
 

 

Čtečka čipových karet, zápustná 
montáž 

026340.00 - - 

 

Čtečka čipových karet, na povrch 026342.00 9 90 + čipová 
karta 50 

Čtečka čipových karet, na povrch 
s klávesnicí 

026343.00   

Čtečka čipových karet, na povrch, 
bez klávesnice 

027740   

Čtečka čipových karet, na povrch, 
klávesnicí 

027741   

 

Klávesnice v platovém krytu 026064 10 20 + 12/LED 

 

Klávesnice na povrch 026070.02 
026072.02 

- - 
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 Zařízení Položka č. Min. nap. 

[V] 
Max. proud. 
Odběr [mA] 

 

Klávesnice na povrch, vodě odolná 
verze 

026071.02 
026073.02 

- - 

 

Klávesnice s analogovým interface 027570 
027570.20 

9 50 

 

Klávesnice s ochranou proti 
nežádoucímu odpozorování PINu. 
Automaticky měnitelné pozice 
číslic. Dotykový displej.  

026445 
026445.10 

10 600 

 

RS485 vysílací modul pro připojení 
DLC a DLF zámků 

022963 9 40 mA s 12 
V DC 
20 mA s 24 
V DC 
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7 Komunikační rozhraní a topologie sběrnic 

7.1 Rozhraní technologie RS 485   
 
Existují dva typy přenosu dat. Ty jsou známi pod označeními point-to-bod a multipoint. 
V případě point-to-point dva řadiče spolu komunikují přímo. Point-to-point je například 
komunikace RS-232 nebo proudová smyčka. 
V multipoint topologii několik zařízení komunikuje navzájem. Rozhraní RS 485 je právě druhou 
popisovanou topologií tedy multipoint. 
 
Naše zařízení využívají topologii a komunikaci RS485 

7.1.1 Princip komunikace: 

 
 
 
 

7.1.2 Obecné informace 

Rozhraní RS 485 je obousměrné rozhraní se schopností sběrnicového uspořádání. Na sběrnici 
je možné připojit max. 32 modulů. Každý z nich může data přijímat i vysílat. Komunikační linka 
musí být zakončena odpory 120R (součástí dodávky), Ve většině případů stačí správně nastavit 
propojky. 
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7.1.3 Potenciální oddělení a zakončovací odpory 

Potenciální oddělení  
V každém vedení RS485 je nutné použít jedno rozhranní pěvně spojené se signálovou zemí. 
Ostatní rozhraní musí být plovoucí. Nejlepší pozice pro neplovoucí rozhraní, je ve středu RS 
485 kabelu. Kontrolér ACS8 (resp. jeho kostra) do kterého umístíte neplovoucí rozhranní musí 
být dobře uzemněný se zemí.  Pokud to není tento případ, měli by jste najít jiný vhodný 
kontrolér v bodově. Kvalitní uzemnění je v tomto případě důležitější než centrální pozice 
neplovoucího rozhranní.   
 
 
Zakončovaní odpory 
Zakončovaní odpory musí být umístěny v prvním a posledním zařízení na sběrnici. To který 
kontrolér je první nebo poslední závisí na způsobu zapojení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pozor na chyby v zapojení!! 
 
 

 
Hvězdicové zapojení sběrnice RS485 není dovoleno! 
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7.1.4 Ethernet připojení (RJ45) 

Při instalaci rozhraní Ethernet (číslo. 026840.29) namísto rozhraní RS 485, může být kontrolér 
ACS-8 spojen s existující síti přes Ethernet. Další informace o rozhraní Ethernet najdete 
v samostatném návodu.  
 
7.2 Příklady zapojení a síťování jednotek 

 
Příklad 1: Připojení přes rozhraní Interace converter. Jeden nebo dva kabely RS 485, 
5-vodičové vedení, V tomto případě je možné připojit max. 16 kontrolérů ACS-8. (pro starší 
aplikaci Multiaccess for Win max 8 kontrolérů ACS8).  
 

 
 
 
 
Příklad 2: Ethernet (RJ45) 
 
Připojení k síti pomocí standardního kabelu FTP cat 5.  Prostřednictvím switche, routeru nebu 
HUBu.  
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Příklad 3:       Dálkový přenos dat (RDT) a Ethernet 
 
Dálkový přenos dat (RDT): 
Vzdálené stanice mohou být spravovány pomocí dat dálkového přenosu. Modul BUS kontrolér 
může dálkově řídit až 32 kontrolérů ACS8. 
 
Sítě: 
Do Multiaccess for Windows lze přistupovat z až 64 počítačů. IQ MultiAccess 
nemá žádné omezení (teoreticky 999 počítačů).  
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7.3 Zapojení kabelů rozhraní 
Zapojení PINů jednotlivých 
rozhranní a způsobů 
připojení vysvětluje 
následující schéma a tabulky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datové linky musí být 
zapojeny mezi převodník 
rozhraní a první RS 485 
moduly. Všechny následující 
moduly jsou připojeny 1: 1  
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7.4 Zapojení spojovacích kabelů 

Tabulka č.1: Osazení vnější sběrnice, interface konvertor / převodník a PC. 
 
 

Zařízení 
 

pin 
 

RS232 
 

RS485 (3 v.) 
 

RS485 (5 v.) 
 

Proudová  
smyčka 

 
 

COM1/COM2 
9 pinový  

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
DCD 
RxD 
TxD 
DTR 
GND 
DSR 
RTS 
CTS 
RI 

   

 
COM1/COM2 

25 pinový  
 

 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
22 

 
TxD 
RxD 
RTS 
CTS 
DSR 
GND 
DCD 
DTR 
RI 

   

 
Interface 
konvertor  

 

 
1 
2 
3 
4 
5 

  

 
D1 
D 
D* 

D1* 
GND 

 

 
 
Tabulka č. 2: Rozložení pinů na kontrolérech 
 

 
 
 

Zařízení RS232 RS485 (3 v.) RS485 (5 v.) Proudová  
smyčka 

pin 



Instalační návod ACS8 
 
 

44 

7.5 Příklady zapojení včetně označení terminálu 

 
Příklad 1: Připojení přes interface konvertor, 5-vodičová technika. 
 

 

 
 
 
Příklad 2:  Připojení přes Ethernet. 
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8 Konfigurace 

8.1 Konvenční zapojení 
 
Kontroléry ACS-8 řídí přístup do prostoru a za pomoci dalších interních čteček mohou řídit i 
výstup z kontrolovaného prostoru. Čtečky na interní i externí straně dveří musí být na stejném 
principu (magnetické karty, bezkontaktní čtečky nebo čtečky čipových karet).  
Pokud je na dveřích instalován magnetický kontakt je možné sledovat zda se dveře skutečně 
otevřely, jak dlouho zůstaly otevřené nebo zda došlo k otevření bez autorizace uživatele.  
 
Příklad konfigurace 1:  2 vstupní dveře 
Čtečka ovládá pouze přístup do místnosti. 
Vstup z místnosti je bez identifikace. 
Dveřní zámek lze z vnitřní strany uvolnit ručně 
pomocí odch.tlačítka. 
 
 
 
Příklad konfigurace 2:   1 oboustranné dveře 
Vstupy i výstup z místnosti, je řízen  
samostatnou čtečkou. V tomto případě je možné  
využít funkci Antipassback. Tato funkce umožňuje  
kdykoliv ověřit pozici zaměstnance v bodově. 
 
 
 
Příklad konfigurace 3:  turniket pro vstup a výstup 
ACS-8 může být provozován v režimu turniket. 
Dveřní relé 1 se používá pro první 
směr otáčení a dveřní relé 2 se používá 
pro druhý směr otáčení. 
 
 
 
 
 
 
 

V kombinaci s IQ MultiAccess může kontrolér ACS-8 
řídit maximálně 4 dveře. To znamená, že všechny 
relé na PCB se používají jako dveřní relé. Dvě čtečky  
mohou být připojen Clock/Data. Ostatní čtečky a moduly  
musí být připojeny na RS485. 
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8.2 Připojení modulů přes komunikační rozhranní RS485 (026587)  
Počet dveří lze zvýšit na osm pomocí volitelného komunikačního modulu RS485 obj.č. 
026587. 
 
K dispozici jsou následující moduly: 
Modul Obj.č. 
Modul 4in/2out, 4 vstupy a 2 relé. jedny dveře 
 

026592 

Dveřní modul pro připojení čteček Clock/Data. Modul 
reprezentuje jedny nebo dvoje dveře 
 

026593.10 
026594.10 

4in modul. 4 programovatelné vstupy 
 

026590 

4out mdul 4 programovatelné výstupy 
 

026591 

Modul potenciálového oddělení 
 

026595.10 

Čtečky/klávesnice – viz samost. Dokumenty 
 

 

8.2.1  Přehled 

Komunikační modul má dvě plovoucí RS 485 rozhraní. 
 
Moduly 4in, 4öut, 4I/2O a dveřní moduly mají každý jedno plovoucí RS 485 rozhraní. 
 
Čtečky, klávesnice a displeje nejsou plovoucí. Pokud je nutné potenciální oddělení je možné 
na jeden oddělovač připojit až 4 moduly.  
 
Existují dva možné způsoby zapojení: 
 
1. Napájení dodávané z ACS-8 

- Všechny moduly jsou napájeny ze zdroje ACS-8. 
- Potenciální oddělení není požadováno 
- Omezení vzdálenosti pro RS 485 je závislé na úbytku napětí. (Všechny moduly 
mají napájecí napětí 12V rozsah 10-15V DC). 

 
2. Decentralizované napájení z více externích napájecích zdrojů  

- Pokud hrozí potíže s rozdíly potenciálů mezi částmi vedení, je nutné všechny 
neplovoucí moduly připojit přes potenciální oddělení.   
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8.3 Příklady konfigurace periferních zařízení 

 
Legenda k přehledu na následujících stránkách:  
 
 

 
čtečka (obecně) 
 
 
 
 
 
 
vstupní modul 4in  (obj. č. 026590) 
 
 
 
 
výstupní modul 4out (obj. č. 026591) 
 
 
 
 
4in/2out vstupně / výstupní modul (obj. č. 026592) 
 
 
 
 
 
Potenciální separační modul (obj. č. 026595) 
 
 
 
 
 
ACS-8 dveří modul (obj. č. 026593 / 026594) 
 
 
 
 
 
 
Klávesnice (obj. č. 027570) 
 
 
 
 
 
 
 
Dveřní zámek se sledování kontakt 
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8.3.1 Příklad konfigurace s definicí adres 
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8.3.2 Konfigurace Příklad 1: 

8 dveří v konfiguraci pomocí RS-485 sběrnice 

 
 
 
 

• Do ACS8 je možné vložit do kaskády dva komunikační moduly RS485  
• Každé dvoje dveře mají vlastní výstup RS-485. 
• Zakončovaní odpory jsou umístěny v každém posledním modulu  

(označené symbolem xx) 
• konvenční spojení není v tomto příkladu uvedeno, všech 8 dveří je zapojeno na 

RS485 

V této konfiguraci jsou všechny z 8 
dveří kontroléru ACS8 připojeny na 
RS485. Vstupy Cl/data nejsou 
využity.  
* Maximální délka napájecí soustavy 
sběrnice musí být předem 
spočítána. 
 
 Zdroje a vedení pro zámky nejsou 
v tomto příkladu řešeny.  
 
xx = zakončovaní odpory RS485  
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8.3.3 Konfigurace Příklad 2: 

V tomto příkladu je osm dveří řízeno 
dveřními moduly. Každé dveře jsou 
opatřeny vnitřní i venkovní čtečkou.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.4 Příklad konfigurace 3: 

Všechny moduly RS 485, jsou 
připojen k ACS-8 
Dvoje dveře jsou připojeny přímo k 
ACS-8 
Jedny dveře jsou připojeny přes 
modul 4in/2out 
Jedny dveře jsou připojeny přes 
dveřní modul 
Další konvenční prvky jsou 
připojeny pomocí I / O modulů 
 
 
 
Pro vysvětlení příkladu 3 můžete 
vyhledat i kapitulu 6.6.2. 
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8.3.5 Konfigurace Příklad 4: 

Zapojení jedněch dveří za pomocí I/O modulu 4/2 s napájením z externího zdroje a 
potenciálovým oddělovačem pro připojení čteček. 
 
Potenciálové oddělení je doporučeno pro: 

- Dlouhá datová vedení 
- Sběrnice ve venkovním prostředí 
- Připojení čteček a klávesnic  
   na externí napájecí zdroje   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.6 Konfigurace Příklad 5: 

Zapojení jedněch dveří přes dveřní modul s vlastním napájecím zdrojem 
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9 Montáž 

 
9.1 Místo instalace 

Při výběru místa instalace doporučujeme brát v úvahu tyto kritéria: 
- uvnitř budovy 
- snadno přístupné místo 
- v bezpečné zóně 
- chránit před mimořádnými podmínkami prostředí, např. agresivní páry, vyšší vlhkost 
vzduchu, atd. 
- montáž ve výšce očí 
- není vidět zvenku 
- bezpečně a pevně připevněno k podkladu 
- s dostatečnou vzdáleností mezi sousedními zařízeními 
- vnitřní montáž na stěnu v bezpečné zóně. V případě že zařízení může být namontováno 
pouze vnější stěně, doporučujeme zapojit zadní temper kontakt. 
 
 
9.2 Montáž ACS-8 

1. Vyjměte šrouby  2. Odklopte horní kryt  3. Sundejte kryt  
 

 
4. Odpojte plochý kabel    5.  Připevněte modul pomocí dvou držáků  
signalizačních LED         a zajistěte šrouby ve spodních  
a kabel uzemnění.        montážních otvorech.  
 

 
 
 
 

držáky 

zadní strana 
montážní stěny 

prodloužené otvory 
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5. Zprovoznění zařízení je popsáno v kapitole 11. Jednotlivé kroky oživení budou 

prováděny při otevřeném krytu zařízení. Po oživení zařízení kryt zavřete a zajistěte 
dvěma šrouby. 
 
 
Doporučuje se, baterie zapojovat až při finálním uvádění systému do provozu.  
 

 
 
9.3 Instalace rozhraní 
Přečtěte si kompletní dokumentaci ke 
všem rozhranní které instalujete 
 
Vypněte napájení kontroléru. 
 
Při montáži a manipulaci s deskami 
plošných spojů je vhodné dbát na 
antistatické prostředí. 
 
Rozhranní držte po stranách desky, 
nedotýkejte konektorů. 
 
Vložte rozhraní. Viz obrázek. 
 
Rozhranní upevněte šroubem vpravo 
dole. 
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9.4 Instalace komunikačního modulu RS485 

 
Upozornění! Zničení PCB možné! 
Nikdy neodpojte kabel z konektoru ST1 komunikačního modulu nebo z ST2 na 
ACS-8, pokud je zařízení v provozu!  

 
 
Nejprve vypněte napájení kontroléru ACS-8. Při montáži a manipulaci s deskami plošných 
spojů je vhodné dbát na antistatické prostředí. Rozhranní držte po stranách desky, 
nedotýkejte konektorů. 
 
Vložte komunikační modul na montážní sloupky a přišroubujte. Připojte jej k CPU desce 
ACS-8 propojovacím kabelem. 
ST1 na komunikačním modulu a ST2 na základní desce kontroléru  
 

 
 
 

 
Rozložení pinů (viz také kapitola 8.4): 
 
ST1: - připojení jednoho komunikačního modulu do ACS-8. 

- Připojení prvního (nižší pozice) komunikačního modulu ACS-8 (při použití 2 
komunikační modulů) 

ST3:    12V DC a 0V napájení z napájecího zdroje. VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že připojujete 
správnou polaritu! 

 
BU1 a BU2 jsou použity pouze tehdy, pokud jsou nainstalovány dva komunikační moduly. 
 
BU1:  Nepoužívá se pro první (nižší) komunikační modul. 

BU1 se používá pouze u druhého (horního) komunikačního modulu pro připojení k 
prvnímu (spodnímu) modulu (obrázek na další straně). 

 
BU2:  první (nižší) komunikační modul se tímto konektorem připojuje k druhé (hornímu). 
 
ST102, ST103:      Zakončení sběrnice RS 485 - dolní svorkovnice 1-5 
ST202, ST203:      Zakončení sběrnice RS 485 - horní svorkovnice 6-10 
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Varování! Zvýšené riziko poruchy! 
Dokonce i sběrnice které nejsou využity musí být odpojeny. 
 

 
 
 
Pokud mají být instalovány dva komunikační moduly, nainstalujte a připojte první modul, 
podle popisu výše. Dále přidejte nainstalujte druhý modul nad první modul na distanční 
sloupky. Oba moduly spolu propojte pomocí přiloženého kabelu mezi BU2 dolního modulu a 
BU1 horního (Viz obrázek níže.) 
 
 

 
 

Boční pohled 

Pohled shora 

Kom. modul 
horní 

Kom. 
modul 
spodní 
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9.4.1 Zapojení konektorů modulu RS-485 

Komunikační modul RS485 je volitelná součást umožňující kontroléru ACS8, která umožňuje 
připojit externí moduly na sběrnici.  Je vybaven dvěma plovoucími výstupy RS 485. 
 
V případě že mají sběrnice pracovat s definovanou datovou zemí, může být kabeláž ze  
svorky 1 nebo svorky 6 přesunuta na svorku „-„ 
 
Do zařízení ACS8 je možné instalovat maximálně 2 komunikační desek RS485 (viz 
předchozí strana). To znamená, že ACS-8 může pracovat až se čtyřmi samostatnými 
sběrnicemi (viz kapitola 8.3). 
 
Montážní informace pro komunikační modul:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojistky:  
Si 11: 1A T, externí napětí na linku 1 (kabel 1) 
Si 12: 1A T, externí napětí na linku 2 (kabel 2) 
 
 

Kabel 1 
Červ.:vysílání 
Zele.:příjem 

Kabel 2 
Červ.:vysílání 
Zele.:příjem 

Terminál RS485 
 
Kabel2 
 
Kabel1 

Napájení 
komunikátoru 

Napájení pro moduly 
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DIP přepínače: 
 
DIP přepínače S1 můžete použit k vypnutí vybraných sběrnic, např. k otestování některých 
bezpečnostních funkcí jako hlídání komunikace modulů. Bezprostředně po odpojení linky se 
spustí poplachové hlášení.  
 
Pokud jsou všechny přepínače v pozici OFF (tovární nastavení), všechny linky RS 485 jsou 
aktivní. Všechny linky jejichž DIP spínač je nastaven do pozice ON může být deaktivován 
kontrolérem  ACS-8.  
 
DIP přepínač S1 – komunikační linky 
 

DIP přepínač DIP Linka Komunikační 
modul 

Svorkovnice 

S1 1 1 1 1,2,3 
S1 2 2 1 6,7,8 
S1 3 3 2 1,2,3 
S1 4 4 2 6,7,8 
S1 5 5 Nepoužito, ponechte OFF 
S1 6 6 Nepoužito, ponechte OFF 

 
 
DIP Přepínač S2 ponechte v továrním nastavení.  
 

DIP přepínač DIP Pozice Funkce 
S2 1 ON Tovární 

nastavení S2 2 OFF 
S2 3 OFF 
S2 4 OFF 

 
 
 
Zapojení svorek 
 

RS485 Svorka Signál 
1 1 0V 

2 D 
3 D* 

2 6 0V 
7 D 
8 D* 
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9.5 Výměna lithiové baterie 

 
Nebezpečí! 
Přístroj obsahuje lithiovou baterii. 

 
 
Aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin, baterie musí být 
nepoškozené, nesmí být zkratovány nebo nabíjeny. Nevhazujte je do ohně nebo vody. 
Existuje nebezpečí výbuchu, pokud je baterie měněna nesprávně. Vyměňujte baterii 
pouze za stejný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem. Použité baterie 
likvidujte podle směrnice EU 2006/66 (viz info následující strana).  
 
Výměna musí být prováděna pouze kvalifikovaným personálem. 
 
Nebezpečí ztráty dat / přerušení v provozu! 
Všechna data budou ztracena, pokud je přístroj odpojen z napájení a baterie je 
vyjmuta. Data musí být obnovena ze software IQMA. Podle množství dat se nahrávací 
proces může lišit v čase nahrávání. Během této doby jsou dveře zcela mimo provoz.  
 
 
Pokud je na kontrolérech ACS8 výpadek napájení, data jsou udržována z lithiové baterie. 
Životnost lithiové baterie je cca. 3 roky. Pokud dojde k výpadku napájení na dlouhou dobu, 
kapacita baterii je značně snížena. Vzhledem k tomu doporučujeme, aby se baterie měnila 
každé dva roky. 
 
Lithiová baterie (typ CR 2477N, 3 V 950 mA) pro zálohování dat v ACS-8 =  
položka č. 018050. 
 
Zpráva „baterie vybitá“ 
ACS-8 průběžně kontroluje stav lithiové baterie. Pokud napětí dosáhne kritického stavu, IQ 
MultiAccess vyhlásí zprávu  „baterie vibitá“ a signalizuje stav Temper na LED panelu. V 
tomto případě, je třeba baterii ihned vyměnit. 
 
Postup 
 
1. Přístroj otevřít, jak je popsáno v 
kapitola 8.2, kroky 1 až 4. 
Mějte na paměti, že tamper 
spínače 
je aktivována, musíte resetovat 
tamper zprávy příslušného 
kontrolér v IQ MultiAccess. 
 
Například v MultiAccess pro 
Windows 
s ACS2plus (ACS-8 je shodná): 
- Systémová data 
- Systém parametrů 
- Terminál 
- Alarm / zobrazit reset 
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Například v IQ MultiAccess: 
V IQ NetEdit: 
a) Logické uspřádání 
b) Vyberte řadič 
c) Reset alarmů / upozornění 
d) Zvolte alarm vynulovat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nebo v IQ MultiAccess 
a) Kontroléry/Terminály 
b) Vybrat kontrolér 
c) Společná data 
d) Reset Alarmů a tamperů 
e) Označte alarm pro reset 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Tamper" LED ACS-8 zhasne. 
 
2. Vytáhněte lithiová baterie mimo plastový držák. 

 
 
3. Vložte novou baterii. 
 
4. Znovu připojte kabely a Zavřete kryt zařízení. 
IQ MultiAccess zobrazí „baterie ok“. Pokud je to nutné opakujte „Reset Alarmů. 



Instalační návod ACS8 
 
 

60 

 
 
Chraňte životní prostředí / zneškodnění baterií 
Baterie a nabíjecí akumulátory - a to i bez těžkých kovů - nesmí být likvidovány v domácích 
odpadu. Podle směrnice EU 2006/66/EG jsou uživatelé povinni vrátit baterií k recyklaci. Použité 
baterie můžete odevzdat v místě prodeje nebo ve sběrnách odpadu.  
 
Komerční baterie mohou obsahovat těžké kovy, které se značí: 
Pb pro olovo 
Cd pro kadmium 
Hg pro rtuť 
 
 
 
 
Prosím, zabezpečte používané lithiové baterie (Li) proti zkratování pomocí lepící pásky, nebo 
uložením do původního obalu.  
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9.6 DIP přepínače na základní desce 
 
Poznámka:  S nastavením DIP přepínačů souvisí popis v kapitole Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
Nastavení které je popsáno v kapitole 9 se vztahují výlučně na DIP přepínače 
komunikačního modulu. 
 
(Viz kapitola 1, Přehled, a kapitola 15, CPU součást montážní schéma.) 

9.6.1 DIP přepínač S1 

Tabulka 1: adresy kontroléru ACS8 
 

 
 

Tovární nast. 
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Tabulka č. 2: Nastavení protokolu a Přenosové rychlosti 
 
6 7 Funkce Připojení na Komentář 
0 0 Nastavení přes 

terminálový 
program 

Např. Ebeny protokol 
(pro ethernet) 

V tomto nastavení je nastavení DIP 
1-7 ignorováno. Více v kapitole 11 

0 1 9bit Protokol = 
tovární nastavení 

Bus controler V tomto nastavení je přenos. 
Rychlost nastavena na 19200Bd 

1 0 DIN-66090-
protokol 

Interface konvertor 
COMx 

1 1 RDT-protokol Modem ISDN 
 
 
Tabulka 3: Servisní funkce 
 
8 Funkce 
0 Tovární nastavení (servisní funkce není aktivní, DIP přepínače 1-7 podle tabulky 1 a 2 
1 Servisní funkce (přepínače 1 – 7 v tabulce 4) 
 
 
 
Upozornění!  

Spínač 8 je vyhrazen pro servisní účely a neměli by jste měnit jeho pozici. 
Změna nastavení DIP8 může způsobit ztrátu dat. 
Neměňte tovární nastavení!  

 
 
 
Tabulka 4: Funkce se službou spínač aktivován 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 Funkce 
1 1 1 1 1 1 1 1 Boot 
 
Pokud je detekován přepínač 8 v pozici ON, LED 1 na základní desce bliká zeleně až do 
následujícího resetu. Blikající zelená LED indikuje, že funkce probíhá. Pokud LED svítí 
trvale, funkce byla ukončena. 
 
 
Postup pro bootování jednotky: 
 
1. Nastavit všechny přepínače DIP do polohy ON 
2. Reset (stiskněte tlačítko Reset) 
3. LED 1 bliká (čekejte) 
4. LED 1 svítí trvale 
5. Nastavte DIP přepínač S1 na požadované 
hodnoty (baud-rate, adresa, 
protokolu, atd.) 
6. Reset (stiskněte tlačítko Reset) RESET Li Baterie 
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Tabulka č. 5: Nastavení kontroléru ACS-8 přes RS323 (viz kapitola 11). 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 Funkce 
0 0 0 0 0 0 0 0 Nastavení přes 

Hyperterminál  
 

Neúmyslná aktivace přepínače 8 může být ignorována pokud jej přepnete zpět do 
OFF během blikání LED. Po resetu pak kontrolér nepřejde do servisního módu.  
 

 
Reset musí být provedeny pro jakékoli změny v nastavení přepínačů, jinak se změna 
neprojeví. Po resetu je nutné kontrolér ACS8 znovu parametrizovat z aplikace IQMA .  
 

9.6.2 DIP přepínač S2 

Nastavení tohoto přepínače závisí na použitém typu čteček (viz kapitola 17). 
 

 
 
 

9.6.3 DIP přepínač S3 

1 2 Nastavení 
0 0 Databanka je volena 

automaticky procesore 
Tovární nastavení 

1 0 Aktivní pouze paměť flash 1 Pouze po konzultaci s výrobcem! 
0 1 Aktivní pouze paměť flash 2 
1 1 Aktivní pouze paměť flash 1 
 
Tento přepínač definuje verzi firmwaru. Tovární nastavení zajišťuje, že aktuální verze se 
vždy automaticky načte. (Tato funkce nabývá platnosti až po aktualizace firmware a je 
popsán v tomto kontextu. Není relevantní pro základní verzi firmware).  

Tovární 
nastavení 

0 = OFF 
1 = ON 
X = žádné 
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9.6.4 DIP přepínač S4 

Tento přepínač je vyhrazen pro interní programovací a testovací účely. Proto následující 
tovární nastavení neměňte. 
 
1 2 Funkce 
1 0 Tovární nastavení 
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9.7 Rozšiřování paměti 

Kontrolér ACS-8 je vybaven z výroby pamětí 1MB.  
K dispozici jsou tyto dodatečné paměti: 
 
- 026596 1 MB RAM paměťová karta  
- 026597 2 MB RAM paměťová karta 
- 026598 3 MB RAM paměťová karta 
 
Na základní desce ACS8 je pro další paměťové karty pouze jeden slot. Pro kalkulaci 
rozšiřující paměti Vám pomůže výpočet popsaný níže.  

9.7.1 Výpočet paměťového prostoru kontroléru 

Požadavky na paměť závisí na typu a počtu bezkontaktních karet, stejně jako na počtu 
řádků v paměti událostí. V dodatku je prázdná tabulka pro výpočet paměti. Případně použijte 
CD pro projektanty MB Series programu Partner+. Tam najdete tabulku v xls formátu.   
Následující příklad vysvětluje použití této tabulky: 
 
Výpočet paměti pro ACS2/ACS8

1. Paměť pro ID karty

funkce výsledek zaokrouhlení

max. požadov.

hlavička 13 13 ---- 13 13

ID číslo 4-20 :2=

PIN kód 4-8 :2=

Verze 0-2 :2=

Čas.prost. Zóna 0-15 :8=

Index 0/6 ----

Makra 0-64 :8=

mezivýpočet 1

max. požadov.

BRE 0-16 4

APB

4

mezivýpočet 2

hodnota + fixně 45 požadovaná paměť

9

mezivýpočet 3

rozšířšní stand. 1MB 2MB 3MB

celkem 0,5MB 1,5MB 2,5MB 3,5MB

ožadovaná paměť

x =

4. požadovaný paměťový modul

požadovaná paměť pro ID karty

3. Výpočet paměti pro historii událostí

x počet řádků událostí celkem

0= ne, 1= ano x počet karet v 
systému

požadovaná 
paměťPevné nastavení pro BRE, nebo APB, nebo APB+BRE

požadovaná paměť pro ID karty

2. Výpočet paměti pro Antipassback

funkce

počet číslic

x BYTE celkem

počet číslic Vydělit počtem 
BYTE

x počet karet v 
systému

poždovaná 
paměť
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Buňky v šedé barvě musí být vyplněny (zadané hodnoty musí být v dovolených mezích):  
 
1. Výpočet paměťového prostoru pro karty 
 
Jméno: Jedná se o přednastavené hodnoty s využitím 13 bajtů pro 

každou kartu. 
 

ID číslo: - Do sloupce požadováno zadejte počet číslic pro 
identifikační kód. (Např. 20 v případě 20-místné kódování 
podle Esser nebo DIN). 

 - Podělte toto číslo dvěmi a zadejte výsledek do sloupce 
Hodnota. (To znamená, že požadovaný počet bajtů zajistí 
dvě dessítková čísla (0-9). 

 - ID číslo: Pokud je výsledek dělení není celé číslo (např. 
7.5), musí být výsledek zaokrouhlen nahoru na nejbližší celé 
číslo (pro hodnotu 7,5 by to bylo 8).  
 
 

PIN kód - Zadejte počet číslic PIN kódu který má být použit (PIN kód 
musí být 4 až 8 číslic). 

 - Podělte toto číslo dvěmi a zadejte výsledek do sloupce 
Hodnota. (To znamená, že požadovaný počet bajtů zajistí 
dvě dessítková čísla (0-9). 

 - Pokud je výsledek dělení není celé číslo (např. 2.5), musí 
být výsledek zaokrouhlen nahoru na nejbližší celé číslo (pro 
hodnotu 2,5 by to bylo 3).  
 

Verze č. - Zadejte počet číslic které mají být použity ve sloupci 
požadováno. Bezkontaktní / bezdotykové karty využít 
jedinečné číslo s dvaceti pozicemi. V tomto případě není 
číslo verze nutné. Doporučuje se zadat 2. 

 - Podělte toto číslo dvěmi a zadejte výsledek do sloupce 
Hodnota. (To znamená, že požadovaný počet bajtů zajistí 
dvě dessítková čísla (0-9). 

 - Pokud je výsledek dělení není celé číslo (např. 0.5), musí 
být výsledek zaokrouhlen nahoru na nejbližší celé číslo (pro 
hodnotu 0,5 by to bylo 1). 
 

Čas/prost z. - Do sloupce zadejte požadovaný počet časo-prostorových 
zón v kontroléru. Hodnotu vydělte číslem 8 a výsledek 
zapiště do sloupce hodnota. Kontrolér ACS8 ukládá pouze 
časoprostorové zóny ve kterých jsou přiřazeny dveře daného 
kontroléru.  
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Index: Pokud se indexování karet používá,je nutný na každou kartu 

vyhradit 6 bytů. Pokud se index karty nepoužívá, nastavte  0. 
 

Makra: V kontroléru ACS8 může být vytvořeno až 64 maker. Do 
prvního sloupce vložte požadovaný počet maker.   

 Požadovaný počet maker podělte číslem 8. Výsledek 
představuje počet bytů pro které vyhradí paměť pro makra 

 Pokud je výsledek dělení není celé číslo (např. 2.5), musí být 
výsledek zaokrouhlen nahoru na nejbližší celé číslo (pro 
hodnotu 2,5 by to bylo 3). 

 
Sečtete hodnoty na všech řádcích a zapište do pole požadovaná paměť. Dále  zadejte 
požadovaný počet karet v poli vpravo (až 65000).Vynásobením těchto dvou čísel dostanete 
výslednou velikost paměti pro požadovaný počet karet.  
 
 
 
2. Výpočet paměti potřebné pro APB / BRE 
(Pro více informací o funkci Antipasback a ochrana proti opakovanému vstupu vyhledejte 
manál Rozšířené funkce pro IQ MultiAccess (P03205-46-0G0-xx).) 
 
Tuto část můžete přeskočit pokud nepožadujete funkci Antipasback ani blokování 
opakovaného vstupu. 
 
 
APB: - Přeskočit tento řádek, pokud APB není používán. Pokud 

APB je aktivní,zadané číslo je počet dveří stran, které 
používají funkci APB. 
- Vynásobte toto číslo čtyřmi a zadejte výsledek ve sloupci 
Celkem. (Výsledek je počet bajtů pro uložení této informace.) 
 

BRE: Přeskočit tento řádek, pokud BRE není používán. Pokud je 
blokování opakovaného vstupu aktivní zadejte hodnotu 1.  
- Pokud je aktivní funkce APB i BRE zadejte jako výsledek 
hodnotu 4. (nikoli 8!).  

 - Sečtete hodnoty na všech řádcích a zapište do pole 
požadovaná paměť. Dále  zadejte požadovaný počet karet v 
poli vpravo (až 65000).Vynásobením těchto dvou čísel 
dostanete výslednou velikost paměti pro požadovaný počet 
karet. 

  
Opakujte tento postup pro oblast mezisoučet 2. 
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3. Výpočet paměti pro historii událostí 
 
Historie 
událostí: 

- Každá událost v paměti zabírá 9 bytů. Vynásobte tuto 
hodnotu požadovaným počtem řádků v paměti událostí.  
 

 - Min je nutné nastavit fixní hodnotu 45 bytů. Toto hodnotu 
přičtěte k vašemu předchozímu číslu a zadejte celkový 
výsledek v požadavcích oblasti paměti. 
 

 - Zadejte hodnotu požadavků pole paměti v oblasti 
mezisoučtu 3. 

 
Sečtěte hodnoty z polí Mezisoučet 1, 2 a mezisoučet 3 a zadejte celkový výsledek nároku na 
paměť.  
 
4. Analýza požadované rozšíření paměti RAM 
 
Zadejte hodnotu v poli celkové nároky na paměť, zaokrouhleno nahoru na nejbližší celé 
číslo. Paměť kterou vyberete musí převyšovat Vámi vypočítanou hodnotu.  
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Příklad:  Požadavky na paměť pro ACS-8 řadič je vypočten na   základě těchto 
podmínek: 
                - 10,000 ESSER-kódovaný bezkontaktní / bezdotykové karty 
                - 6-místný PIN kód 

  - 20 čas/prost    pásem  
                - Řízení 7. maker 
                - 100.000 paměť 
                - 5 časovačů pro BRE  
 
Výpočet: 
Výpočet paměti pro ACS2/ACS8

1. Paměť pro ID karty

funkce výsledek zaokrouhlení

max. požadov.

hlavička 13 13 ---- 13 13

ID číslo 4-20 20 :2= 10 10

PIN kód 4-8 6 :2= 3 3

Verze 0-2 0 :2= 0 0

Čas.prost. Zóna 0-15 20 :8= 2,5 3

Index 0/6 0 ---- 0 0

Makra 0-64 7 :8= 0,875 1

30 10.000 300.000

mezivýpočet 1 300.000

max. požadov.

BRE 0-16 5 4 20

APB 1

4

25 10.000 250.000

mezivýpočet 2 250.000

  paměti pro historii událostí

hodnota + fixně 45 požadovaná paměť

9 900.045

mezivýpočet 3 900.045

Součet 1.450.045

 ovaný paměťový modul

rozšířšní

celkem stand. 1MB 2MB 3MB

ožadovaná pamě 0,5MB 1,5MB 2,5MB 3,5MB

1.5MB 1.5MB 1.5MB 1.5MB

požadovaná paměť pro ID karty

počet číslic Vydělit počtem 
BYTE

x počet karet v 
systému

poždovaná 
paměť

požadovaná paměť pro ID karty

2. Výpočet paměti pro Antipassback

funkce

počet číslic

x BYTE celkem

0= ne, 1= ano x počet karet v 
systému

požadovaná 
paměťPevné nastavení pro BRE, nebo APB, nebo APB+BRE

x  100.000 = 900.000

x počet řádků událostí celkem

 
Výsledek: 1 MB rozšíření paměti je vyžadován. 
Pokud paměť na požadované místo překročí maximální dostupnou hodnotu, je nutné některý 
z parametrů snížit. Například, kapacitu paměti událostí. Potřebujete skutečně tolik 
čas/prostor zón?  
 
Orientační hodnota 
Standardní paměť 1 MB ( + 0,5 MB v kontroléru) na základě výpočtu výše je dostačující pro 
přibližně 1,500 karet a přibližně 20000 událostí. 
 
Požadované místo v paměti pro obě tyto hodnoty se zobrazí po zadání max. ID karet v 
oblasti v IQ NetEdit (podrobnosti viz instalační manuál IQ MultiAccess,P32205-26-0G0-xx). 
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9.7.2 Instalace a výměna paměťových karet kontroléru 

 
Upozornění! Možná ztráta dat! 
Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je kontrolér ACS 
napájen! Pokud je paměťová karta odstraněna, jsou data nenávratně ztracena! 

  
Nebezpečí ztráty dat / přerušení v provozu! 
Všechna data budou ztracena i v případě pokud odpojíte napájení a současně 
obě záložní baterie. Údaje musí být uloženy do kontroléru přes IQMA "Nahrát 
data". Podle množství dat, se tento postup může délkou nahrávání. Během 
této doby jsou dotčené mimo provoz.  

 
 
Postup: 
 

1. Vypněte napájení 
ACS-8. 

 
2. Odpojte CPU 
desku z napájecího 
zdroje (vyjměte 
lithiovou baterii, 
odpojte baterie a 
jakékoli nouzové 
napájení). 

 
3. Dodržujte 
antistatické opatření 
před vyjmutím 
paměťové 
karty z antistatického 
sáčku. 
4. Držte paměťovou 
kartu po stranách a 
dotyku konektorů. 
5. Vložení 
paměťovou kartu do 
slotu uprostřed CPU 
desky. 
6. Zajistěte ji čtyřmi 
šrouby 
7. Proveďte 
bootování podle 
návodu na straně 69 
(tabulka 3 a 4). 
8. Je-li již základní 
nastavení provedeno 
(viz kapitola 11.1 
varant 2), potom je 
nutné ho zopakovat 
 
9. Spusťte Nahrání 
dat / parametrizace 
v aplikaci IQMA pro 
vybraný kontrolér. 

 

Slot pro rozšíření paměti 
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10 Dimenzování zdrojů a akumulátorů 

10.1 Dimenzování zdroje pro ACS8 
Kontrolér ACS-8 obj.č. 026585 je dodáván s napájecím zdrojem 010690,02. Tovární 
nastavení přepínačů DIP tohoto napájecího zdroje je následující: 
 

S1/1 S1/2 S1/3 S1/4 
ON OFF OFF OFF 

 
Význam jednotlivých DIPů najdete v samostatném návodu.  
 
 
Pokud potřebujete větší proudovou kapacitu, použijte některý z následujících zdrojů.   
Obj.č. 012168  napájecí zdroj, 80Ah, AUX 3,5 A, může být instalován do kontroléru obj. č. 

026575 - ACS 8 bez psu. 
Obj.č. 012170  napájecí zdroj, 130Ah, AUX 5 A, může být instalován do kontroléru obj. č. 

026575 - ACS 8 bez psu. 
 
DIP přepínače těchto dvou napájecích zdrojů, musí být nastaveny takto: 
 

S100/1 S100/2 S100/3 S100/4 
OFF ON OFF OFF 

 
(popis nastavení najdete v příslušné dokumentaci napájecího zdroje.) 
 
ACS-8 může obsahovat: 
1 x baterie 12V 3.5Ah obj. č. 018003 nebo 
2 x baterie 12V 2.0Ah obj. č. 018002 
 
Dále je uveden příklad, jak vypočítat spotřebu ACS 8 kontrolující jedny dveře: 
 
Modul Spotřeba proudu Poznámka 
CPU 200 mA Včetně alarmových a sabotážních relé 
Interface 200 mA Plovoucí RS485 
Čtečky 2x 140 mA Čtečky po 70mA 
Zámky 230 mA  
Součet 770 mA  
+10% 77 mA  
CELKEM 850mA  (847mA)  

 
 

Větší spotřebiče (např. dveřní zámky), nebo zařízení s vyšší spotřebou proudu 
mohou být napájeny z externího napájecího zdroje (viz kapitoly 18.1 a 18.2: Pokud 
je to váš případ, +12 V DC a 0V jsou připojeny k externímu napájecímu zdroji, a ne 
na svorky 45 a 46). 
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10.2 Výpočet velikosti baterie 
Doporučení: Pokud je na vaší instalaci zvýšená pravděpodobnost výpadku napájení pak se 
doba zálohování doporučuje pro instalaci s 200 zámky na 4 hodiny.  
Předpoklad: ACS-8 ovládá jedny dveře. 
 
Dveře jsou otevřeny 60x během 4 hodin. 
Doba uvolnění zámku je nastavena na 10s. 
 
 
Modul Spotřeba 

proudu 
Požadovaná 
záloha 

Poznámka 

CPU 200 mA 0,8 Ah Včetně alarmových a sabotážních relé 
Interface 200 mA 0,8 Ah Plovoucí RS485 
Čtečky 2x 140 mA 0,56 Ah Čtečky po 70mA 
Zámek 1x 230 mA 0,038 Ah  
Součet 770 mA 2,198 Ah  
+10% 
rezerva 

77 mA 2,223 Ah  

CELKEM 850mA  
(847mA) 

2,4178Ah 
2,5 Ah 

 

 
 
Požadavky na napájení a nabíjení baterie: 
1. Trvalý proud > = 850 mA 
2. Kapacita baterie> = 2.5Ah 
 
V tomto případě musí být vybrány následující komponenty: 
010690.02 napájecí / nabíjecí jednotky, 40Ah, trvalý odběr proudu 1,5 A 
018003 baterie 12V/3.5Ah 
 
 

Větší spotřebiče (např. dveřní zámky), nebo zařízení s vyšší spotřebou proudu je 
možné napájet z externího zdroje napájení (viz kapitoly 18.1 a 18.2: V tomto případě, 
+12 V DC a 0V jsou napojeny na externí napájecí zdroj, a ne na svorky 45 a 46). 
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10.3 Napájecí zdroj 12VDC / 40 Ah,  Obj.č. 010690.02 

- Plně elektronické napájecí / 
nabíjecí jednotky  
- Stabilizace napětí 
- Proudové omezení 
- Automatická záloha napětí 
baterií 
- Ochrana proti hlubokému 
vybíjení  
- Baterie až 40Ah  
 
 
 
 
 

 
Pravidla pro napájení 
 
- napájení musí být připojeno k síti pomocí samostatné pojistky. Pokud je elektrická instalace 
je vybavena proudovými-jističi (FI-jističe obvodů), napájecí zdroj musí mít také své vlastní 
jistič. Jistič a FI-jistič by měly být umístěny v chráněné oblasti, pokud je to možné. 
 
- Pokud není napájecí zdroj součástí centrální jednotky, zabraňte možnosti poškození 
propojovacího kabel. 
 
-Napájecí jednotka by měla být propojena vlastním samostatným síťovým přívodem. 
 
- Používejte pouze schválené baterie. 
 
 
 
Montáž 
 

Upozornění! Nebezpečí pro člověka a / nebo zařízení 
Vezměte prosím na vědomí bezpečnostní pokyny! 
 

 
Při montáži zdroje vždy vypněte přívodní jistič síťového napětí! 
 
Při instalaci napájecího zdroje do krytu kontroléru ACS vložte mezi spodní stranu zdroje a 
kovový kryt speciální plastovou izolační podložku, která je součástí dodávky zdroje. Ujistěte 
se že je zdroj pevně přišroubován.  
 
Zemnící vodič musí být připojen na zemní svorku kontroléru v blízkosti napájecího zdroje. 
 
Při připojování elektrického vedení (3 x 1,5 mm ²), dodržte minimální vzduchové mezery (4 
mm) a vzdálenosti (5 mm) mezi elektronickými součástkami.  
 
Po instalaci osaďte kryt zdroje aby nedošlo k náhodnému kontaktu s síťovým napětím. 
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Funkční popis 
Na základní desce jsou dva nezávislé zdroje proudu: 

 
 - První výstup: 
Napájí centrální jednotku a externí obvody. 
- Výstup na centrální jednotku, chráněn pojistkou 2,5 A (včetně externích 
obvodů) 
- Vnější okruhy AUX, výstup je chráněné 2x1A pojistkami 
 
- Druhý výstup: 
Tento výstup se používá k nabíjení baterie. Nabíjecí proud je omezen na 
1,5A. 
Nabíjení akumulátoru je monitorováno stejně jako jeho teplota pomocí odporu 
NTC. Pokud je nutné změnit nastavení, postupujte podle popisu v kapitole 
"Nastavení nabíjení". 
 

 
 
Ochrana proti přepětí: 
Napájecí zdroj je vybaven ochranou proti přepětí. To je aktivováno v případě, že výstupní 
napětí nebo baterie nabíjecí napětí přesáhne 17V DC v případě poruchy. 
 
 
Ochrana proti hlubokému vybití: 
Pokud je kontrolér napájen z baterie a napětí baterie klesne pod 10,5 V, elektronika jednotky 
odpojí akumulátor a zařízení se zcela vypne.  
 
Tím se zabrání hazardnímu stavu zařízení z důvodu podpětí a baterie je chráněna před 
hlubokým vybitím. 
 
V tomto stavu je aktivován výstup "!U<". 
 
 
Výstupy porucha: 
Poruchy jsou signalizovány prostřednictvím výstupů 
- "Fault " (ST1 / 3), HIGH aktive 
- "Fault " (ST1 / 2), LOW aktive. 
 
Existují následující příčiny poruch: 
Síť / ext. výstup / nabíjení řadič vadný / 
baterie vadná či chybějící / SE vstup 
typ poruchy se signalizuje LED na desce zdroje.  
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Přepínač DIP S1 umožňuje některé příčiny poruch směrovat na společný poruchový výstupu 
(viz "schéma zapojení"). 
 
Fault U_ext. (ST1/7), , LOW active. 
Tento výstup je aktivní pokud na externím výstupu AUX existuje porucha.   
 
Fault SE (ST1/1), vstup, LOW active. 
Na tento vstup může být připojen jiný posilovací zdroj, který má být monitorován.  
 
Power (ST1/6), výstup , HIGH active. 
Tento výstup je aktivní pokud je zdroj pod napětím. 
 
!U<: (ST1/8), výstup, LOW active. 
Switch-off warning: Tento výstup varuje před blížícím se vypnutí napájení  
Tento výstup na úrovni LOW, pokud je napětí baterie nižší jako 10,8 V.  
 
U_bat <10.5V (ST3/2), výstup, HIGH active. 
Této výstup je aktivní pokud zdroj baterii s nízkým napětím zcela odpojí. (U_bat <10.5V). 
 
TEST (ST3/1), input, LOW active. 
Tento vstup umožňuje aktivovat výstup U_bat <10.5V (ST3/2) přiložením potenciálu 0V. 
LED3 musí svítit. 
 
 
 

Nebezpečí zkratování!  
Vstup "Test" musí být připojen pouze k 0V pomocí přepínače / tlačítka 
nebo relé. Nikdy nepřipojujte napětí! 

 
 
 
 
Tlačítko RESET 
 
Při prvním spuštění musí být nejprve připojeno síťové napětí, aby se správně aktivovalo 
přepínací relé. Tlačítko reset je nezbytné, například pokud má být zdroj provozován zcela 
bez síťového napětí.  
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Nastavení dobíjecího napětí 
  
1. Napájecí zdroj musí pracovat v nominální provozní teplotě. To obvykle vyžaduje aby zdroj 
pracoval minimálně po dobu dvou hodin při zatížení v lokálních podmínkách.  
2. Připojte zcela nabitou baterii. Baterie, která není plně nabitá způsobí chybu v nastavení 
dobíjení! 
3. V případě potřeby nastavte napětí na svorkách akumulátoru pomocí potenciometru PO4 s 
odkazem na níže uvedenou tabulku. 
 
 
 
 

Nebezpečí zničení zařízení!  
Ujistěte se, že regulujete PO4 potenciometr pouze ... 
 

 
1. Poté, co máte představu o teplotě  
2. Pokud se napětí baterie odchýlí od nominálního hodnoty více jako o 200mV, pak nastavte 
PO4 odpovídajícím způsobem. 
 

 
 
 
 
Externí NTC rezistor (obj. č. 010693) 
Při použití externího NTC rezistoru, musí být interní NTC1 rezistor na desce deaktivován 
pomocí propojek (vytáhnout) 
Externí NTC musí být připojen k baterii vhodným způsobem (např. oboustranná lepící 
páska). 
Připojte ho na piny ST4. 
 
Pozn.: externí NTC odpor se doporučuje použít. 
Je-li baterie umístěna v samostatném prostoru, pak externí NTC rezistor musí být použit 
vždy.  
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Připojení / komponentní montážní schéma 
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11 Uvedení do provozu 

Před uvedení zařízení ACS-8 do provozu, musí být provedeny tyto kroky : 
1. baterie back-up musí být vložena (viz kapitola 9.5). 
2. Zařízení musí být připojeno k síti. 
3. Proveden Reset pomocí DIP přepínače S1 (viz kapitola 9.6.1, tabulka 4). ACS-8 je 
nastavena do inicializačního stavu. 
4. Kontrola nebo nastavení potřebných parametrů pomocí DIP přepínačů, nebo nastavení 
ACS-8 přes RS232. 
5. Nastavte kontrolor v NetEdit / IQ NetEdit (viz kapitola 11.2 a návod k montáži NetEdit / IQ 
IQMA). 
6. Reset kontroléru pomocí IQMA (viz instalační návod IQMA) 
 
 

 
Podívejte se do tabulky v příloze - tovární nastavení. Tyto hodnoty jsou platné po 
nastavení a resetování kontroléru. 
 

 
 
 
11.1 Nastavení ACS-8  

Kontrolér ACS-8 je dodáván s továrním nastavením (viz tabulka tovární nastavení v v 
příloze). Tento stav je nutno zkontrolovat a případně změnit dle potřeby. Toto lze provést 
dvěma způsoby ... 
 
Varianta 1:  Nastavení pomocí DIP přepínače S1 (viz kapitola 9.6) 
 
Postup:  1. Nastavení protokolu 

2. Nastavení přenosové rychlosti 
3. Nastavení adresy kontroléru 

 
Nastavení pouze DIP přepínači limituje možnosti nastavení. (popsáno v tabulkách v kapitole 
9.6). Nastavení pomocí varianty 2 umožňuje přístup k více funkcím. 
 
 
 
 
 
nebo 
 
Varianta 2:  Nastavení pomocí Hyperterminálu 
 
Obecný popis:  
Tento typ nastavení umožňuje editovat veškeré parametry kontroléru ACS-8. Změny mohou 
být taktéž prováděny i během běžném používání systému bez narušení provozu. Počet 
parametrů, které lze upravit, závisí na DIP přepínači S1. 
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Požadavky:  Laptop / notebook 
Terminálový program (např. Hyperterminál, Telemate, atd.) 
9-pólový sériový kabel (zásuvka - zásuvka) 
Kabel: 

 
 

 
 
Postup:  

• Nastavte přepínače 1 - 8 na DIP S1 do polohy OFF nebo 0 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 Funkce 
0 0 0 0 0 0 0 0 Nastavení přes 

Hyperterminál  
 
• Stiskněte tlačítko reset, nebo na okamžik odpojte kontrolér od sítě. 
• Připojte jedeno ze sériových rozhraní notebooku na ST1 sériové rozhraní ACS-8 (viz 

16.1). 
• Spusťte program terminálu, např. HyperTerminal Start - Programy - Příslušenství - 

Hyperterminal 
• Zadejte název (např. ACS-8 nastavení) pro nové Připojení a vyberte odpovídající 

ikonu. Potvrdit OK. 
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• V následujícím okně vyberte COM port na kterém je připojen kontrolér ACS8 

 
 

• V dalším okně zadejte následující nastavení a potvrďte OK. 

 
• Program HyperTerminal zobrazí prázdné okno. 
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• zadejte následující přihlašovací řetězec malými písmeny: 
cea 

 
a potvrďte klávesou Enter. Obvykle není toto zadání zobrazeno na obrazovce. V 
případě chybného zadání stiskněte tlačítko Backspace –  
 

Tímto textovým řetězcem se otevře nastavení ACS-8:  
 

************************************************** **************************** 
** SETUP - ACS8 ** 
************************************************** **************************** 
Nastavení od: APPL.-Login. 
Label: [<no-name...>] 
1. Komunikace 
2. Systém 
3. Uložit 
4. Výjezd 
Číslo: _ 
 
 
 
Vysvětlení parametrů: 
Nastavení od: Zobrazuje režim, kterým bylo voláno nastavení. 

• APPL.-Login = Aplikace přihlášení. Nastavení bylo spuštěno během normálního 
provozu. 

• BOOT-Login = nastavení bylo spuštěno při resetu ACS-8 
 
 
Zápis řetězce cea [Enter] musí být provedeno do 3 sekund po resetu ASC8. Během 
této doby svítí LED 1 zelená (umístěné na základní desce na levé-straně chladiče, 
viz 15.1). 

 
 

 
 
Pokud řetězec cea [Enter] zadán mimo časový limit, otevře se pouze APPL.-Login. 
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ACS-8 resetování: buď  přerušením napájení - na okamžik vytáhněte napájecí 
konektor, deaktivujte nouzové napájení. 

 
nebo  stiskněte tlačítko reset 

 
 

Normálně je  APPL.-Login zcel dostačující. 
Výhody: Normální provoz není ovlivněn. Přihlášení nemusí být 
provedeno v rámci 3 sec sekundy což je časový limit během resetu. 
 
Některé DIP přepínače mají absolutní přednost a nepřipouští změny 
prostřednictvím  RS232.  
 
 

Všechna periferní zařízení připojená k ACS-8 jsou během 
bootování mimo provoz. 

 
Jméno:   Zobrazuje jméno současné ACS-8. Příklad: [<no-
name...>] = žádné jméno byl přidělen. 

 
Pokud kontrolér již existuje v NetEditu, přiřazené označení je 
uvedeno pod Názvem: 
 
Důležité: Používejte pouze unikátní označení položky menu: 

 
Jednotlivé položky v menu 
Obecně: Kurzor najdete vždy na posledním řádku. Zadávání parametru je ovlivněno pozicí 
kurzoru. Pro různé položky jsou povoleny parametry v závislosti na pozici kurzoru. (používá 
jak velká a malá písmena). Pokud zadáte znak který není povolen (nabízen)¨, nebo stisknete 
klávesu Ester, žádná změna se neprovede. V tomto případě, program přeskočí zpět na 
nejbližší vyšší úroveň (max. do hlavního menu). Chybné údaje mohou být vymazány 
klávesou Backspace. Chcete-li odstranit znak vyrovnávací paměti stiskněte tlačítko 
Backspace alespoň 3x. 
 
 
 
1. Komunikace: 
Parametry používané kontrolérem ACS-8 pro komunikaci s nadřazenou aplikací IQMA. 
Stávající protokol je označen symbolem "=>". Ostatní běžné hodnoty jsou zobrazeny ve 
stavovém řádku. 
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Příklad: 
1. 9-bit-ZK/ZE Prot. 
2. => DIN prot. 
3. RDT prot. 
4. Event protokol 
Status: Adr: 32; GAddr: 30; 19200 baudů 
Změna? Y / N: _ 
 

Aktuální hodnota je označena "=>". Chcete-li změnit hodnotu, zadejte "y" a potvrďte Enter. 
Pak můžete vybrat jednu z po sobě jdoucích čísel. 
 
 
Nastavení a jejich použití: 

9-bit-ZK/ZE prot:.  ------- 
DIN prot:.   Přímé připojení k RS232 (např. PC / notebook) nebo 

rozhraní Interface konvertor 
RDT prot:.   Pro modem 
Event  prot:.   Pro provoz pomocí rozhraní Ethernet 
 
 

Následující nastavení je možné zkontrolovat a upravovat v závislosti na zvoleném protokolu: 
 
Přenosová rychlost:  Aktuální hodnota je označena "=>". hodnota může být upravena 

zadáním "y" a Enter (pokud se objeví otázka změny? Y / N). Dále 
zadejte požadovanou přenosovou rychlost - číslo (tovární nastavení 
je 19200). 

Adresa:   Zobrazí se aktuální adresu a přípustný rozsah adres. Adresa může 
být změněna zadáním "y" + Enter (pokud se objeví otázka Změna? 
ANO / NE ) a na požadovanou adresu (tovární nastavení je 32). 

Skupina adresa:   Zobrazí se aktuální adresa skupiny a jejich povolený rozsah. Adresa 
může být změněna zadáním "y" + Enter (pokud se objeví otázka 
Změna? ANO / NE) (tovární nastavení je 30). 

 
 
 

Rozdíl mezi adresou a skupinovou adresou: 
Systém může podporovat až 30 skupin z 32 kontrolérů (960 ve všech). Adresa se 
odkazuje na identifikační číslo každého správce ve skupině (1 - 32). Skupinová 

adresa odkazuje na identifikační číslo pro každou skupinu (1 - 30) (Aplikace Multiaccess for 
Windows/ IQ MultiAccess v současné době mohou řídit maximálně 512 kontrolérů). 
Kombinace adresy skupiny a adresy jedinečné identifikuje každý kontrolér  v systému. 
 
 
Příklad: 

Skupinová 
adresa 

Adresa 
modulu 

1 1-32 
2 1-32 
3 1-32 
30 1-32 
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Pokud nastavíte Event protokol, je nutné zkontrolovat tyto parametry: 
 
MVA:  Moje virtuální adresa 
Pokud zvolíte Event protokol, komunikace mezi správcem a hostitelem probíhá zcela on-line, 
tj. jakmile dojde k události, okamžitě je odeslána na hostitele. To zlepšuje stav sítě, jelikož je 
využívána pouze pokud existují nová data k odeslání.  
 
Každý kontrolér vyžaduje unikátní virtuální adresu pro identifikaci. Aktuální hodnota je 
zobrazena a tuto hodnotu lze změnit na jednu z přípustných hodnot. 

 
Každá adresa musí být v síti unikátní! 
 
 

 
 
DVA: Cílová virtuální adresa 
Event protokol umožňuje přiřadit virtuální cílovou adresu. (adresa, na kterou správce odešle 
data), ke každému kontroléru. 
 
Příklad: 

 
Virtuální adresa (MVA) účastníka může být importována z NetEdit. 
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Síťové zařízení: V tomto poli je nutné zadat typ používané síťové karty . 
Příklad:  

1 => W & T Com-Server 
2 = Novar TR / AC Ethernet (číslo. 026840.29) 
Změna? Y / N: _ 

 
 
 
2. Systém:  
položky v této nabídce nabízí následující možnosti: 

1. Verze softwaru 
2. Init / Vymazat složku 
Číslo: _ 
 
Verze softwaru: Toto menu slouží pouze pro informační účely a není 
upravitelné. Ukazuje verzi firmware zařízení. 
Příklad: Inf.: ZACS8.01.00.00 
Datum: 02.01.02 
Stiskněte Enter 
 
Tyto informace by měly být zkontrolovány, protože popsané funkce závisí na 
verzi firmware. 

 
Init / vymazat komponenty: Tato položka menu umožňuje odstranit nebo 
inicializovat obsah souboru protokolu chyb. Ten se nachází v interní paměti 
kontroléru. Ta je vyhrazena pro nepravidelné nebo poruchové události. 
Přístup k tomuto souboru je vyhrazen pro certifikované servisní techniky. 
Pokud má být tento soubor protokolu smazán, tento postup to zaručuje.  

 
 
 
 
3. Uložit:  
Je-li příkaz vybrán a proveden, změny budou uloženy. Tato položka musí být spuštěna dříve 
než funkce Exit.  
 
 
 
 
4. Konec: 
 (.. Viz předchozí odstavec - Uložit) Před spuštěním funkce Exit je nutné spustit funkci Uložit!  
 

 
Nastavení Setup zůstane aktivní až do spuštění funkce Exit. 
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Nastavení pro připojení k síti pomocí rozhraní Ethernet karta: 
- Event-protokol 
- Přenosová rychlost 19200 
- MVA (virtuální adresu aktuální ovladače se nacházejí v NetEdit). 
- DVA (virtuální cílovou adresu stanice, které komunikuje 
= MVA odpovídající pracovní stanice se nachází v NetEdit). 
 
Podmínky pro provoz: 
 

1. Pokud některý z DIP přepínačů 6. nebo 7. bloku S1 nastaven trvale na  ON, pak DIP 
přepínače nastavení mají přednost před nastavením v software. V software se 
zobrazí varovná správa, že existuje nastavení DIP přepínači. 

 
Příklad:  

1. 9-bit-ZK/ZE prot. 
2. DIN prot.: 
3 .=> RDT prot. 
4. Akce prot. 
Stav: Adr: 32; 19200 baudů 
*** Nastaveno pomocí DIP-Switche! *** 

Stiskněte Enter ... 
 
 
2. Při použití softwarového rozhraní ACS-8 a současně kontroléru pro RDT, je rozhraní   
známo že RDT. 
 
Postup:  

- Odpojte kabel od RDT ACS-8 
- Připojte "setup" kabel 
- Proveďte  boot up.  
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11.2 Definování kontroléru v aplikaci  IQ NetEdit 

Po instalaci hardwaru (montáž a zapojení kontroléru) a nastavení parametrů hardwaru 
(kontrolér adresa, přenosová rychlost, protokol) pomocí DIP přepínače nebo přes RS232, 
musí být zařízení definováno v v aplikaci IQ NetEdit.  
 
(Viz také kapitola 9.6 = DIP přepínače a odpovídající dokumenty použité přídavné karty). 
 
Přenos konfigurace do hardwaru se provádí pomocí speciálního konfiguračního 
Programu IQ NetEdit, který je součástí softwaru IQMA. Podrobné příklady konfigurace ACS-
8 najdete v samostatném návodu IQMA.   
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12 Signalizační LED, bzučák a ovládání bzučáku  

LED, bzučák a ovládání bzučáku se nacházejí na krytu ústředny. 

 
 
 
Pro diferenciaci typy kontrolérů 2plus ACS-a ACS-8, ACS-8 z firmware 7.00 na aktivuje 
všechny LED a bzučák během bootování kontroléru. 
 
Funkce jednotlivých LED diod, jsou vysvětleny v následujícím textu. 
 
Bzučák + tlačítko umožňují nastavení bzučáku ručně. Chcete-li tak učinit, stiskněte libovolné 
tlačítko alespoň po dobu 3 sekund s vhodným objektem. 
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Funkce LED a bzučáku na krytu kontroléru ACS-83 
 

LED/bzučák Stav Význam 
Normální 

stav 
(zelená) 

Off Kontrolér není napájen  
Pomalé 
blíkání 

Není provedena parametrizace  

Rychlé 
blikání 

Parametrizace právě probíhá  

On Normální stav (ready)  
Porucha 
(žlutá) 

Off Zařízení bez poruchy  
On Porucha baterie 

Porucha komunikace 
Reset 

Bez uložení, kromě 
centrálního resetu 

Temper 
(červená) 

Off Zařízení bez temperu  
On Temper S uložením do paměti 

Alarm * 
(červená) 

Off Zařízení bez poplachu  
On Několik neplatných pokusů 

neplatnou kartou  
Nebo dveře dlouho otevřené 

S uložením do paměti 

Vaování * 
(červená) 

Off Žádná zpráva  
On Nátlak S uložením do paměti 

Bzučák 
 

Off Žádná poplachová událost, 
nebo reset 

 

Rychlý 
interval 

Temper/alarm S uložením do paměti 

On Linka, porucha akumulátoru  Bez uložení 
* tento výstup není dostupný u modulů na sběrnici (dveřní modul, in modul, out modul, 1dv modul 4/2) 

 
Tlačítko reset bzučáku umožňuje zrušení bzučáku ručně. Chcete-li tak učinit, stiskněte 
tlačítko alespoň po dobu 3 sekund vhodným nástrojem. 
 
Funkce a význam LED na ACS čtečkách 
 

Barva 
LED 

Stav Stav po 
přečtení karty 

Význam 

Žlutá On  Připraven číst 
Žlutá Off  - Velmi nízké napětí 

- Kontrolér není naprogramovaný 
- PIN nebo dveřní kód je aktivní 

Žlutá Bliká  Čtečka není přiřazena k žádným dveřím 
Zelená On  Trvale uvolněné dveře 

Červená On  Trvale blokované dveře 
Zelená  On Dveře uvolněny 

Červená  On ID karta není autorizovaná na tyto dveře 
Červená  Bliká Porucha čtečky 

 
 
V dodatkovém dokumentu k aplikaci IQ MultiAccess najdete další možnosti využití LED na 
čtečkách P32205-46-0G0-xx. 
 
 
 
 
 
 
 
3) S výjimkou modulu pro potenciální oddělení, kde LED diody indikují komunikaci mezi ACS-8 a moduly. Pro podrobnosti vyhledejte 
montážní návod P32508-10-002-xx. 
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13 Programovatelné výstupy 

13.1 Polovodičové výstupy 
Základní deska ACS-8 má 3 tranzistorové výstupy: 

- Výstup č.5 (svorka 24) a  
- Výstup č. 6 (ST 5-3) jsou plně programovatelné pomocí NETedit 
- Výstup watchdog (ST 5-2) nastaví signál 12V pokud nastal alespoň jeden 
watchdog reset od posledního hardwarového resetu.  

 
 
Tranzistorový výstup se společným kolektorem. 
Výstup je možné nakonfigurovat do dvou možných stavů: 
- Transistor otevřený (cca 12V na výstupu). 
- Transistor blokovaný (otevřený výstup). 
 
Omezení: Max. proudová zatížitelnost = 50 mA, proudové 
omezení. 
 
 
 
 
 
 
13.2 Reléové výstupy 

Kontrolér ACS-8 je vybaven čtveřicí dveřních relé s následujícím nastavením (viz 15.1): 
- 2x dveřní zámkové relé 
Dveřní zámky mohou být s kontrolou správného uzavření. (viz též kapitola 16.1). 
- 1x tamper relé (aktivováno v případě neoprávněné manipulace). 
- 1x poplachové relé (pod napětím při běžném provozu. Napětí odpadne v případě alarmu, 
nebo odpojením napájení kontroléru) 
 
Pokud je propojka ST8 připojena a watchdog aktivuje reset, dojde ke spuštění alarmu. 
V případě selhání systému ACS-8, relé 1 a 2 (dveře) zůstanou zavřené . Tyto relé nelze 
měnit. Stav relé 3 (alarm) a relé 4 (sabotáž) je definována propojkou ST16. 
 
Reset stavu relé 3 a 4: 

- Pomocí tlačítka reset ... 
- Zkontrolujte, zda reaguje relé 3 (alarm), podle očekávání. Změňte propojku ST16 
na 2-4 nebo 4-6 podle potřeby. 
- Zkontrolujte, zda reaguje relé 4 (tamper), podle očekávání. Změňte propojku ST16 
na 1-3 nebo 3-5 v případě potřeby. 
- Uvolněte tlačítko reset. 
 

ST16 Popis 
1 - 3 Relé 3 (alarm) je napájeno v případě poruchy kontroléru 
2 - 4 Relé 4 (tamper) je napájeno v případě poruchy kontroléru 
3 - 5 Relé 3 (alarm) je odpojeno v případě poruchy kontroléru 
4 - 6 Relé 4 (tamper) je odpojeno v případě poruchy kontroléru 
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14 Programovatelné vstupy 

14.1 Digitální vstupy 
Čtyři digitální vstupy jsou volně programovatelné z NetEditu. 
 

 
 
14.2 Monitorované vyvážené vstupy 
Osm monitorovaných vyvážených vstupů můžete volně programovat z NetEditu. 
 
 

 

Vstup sepne pokud je 
obvod s 12k rozpojen 

Vstup je v aktivním 
stavu i při zkratování 
 

Hodnota rezistoru může 
být doladěna  
+/- 40%  
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15 Základní procesorová deska – montážní schéma 

15.1 Montážní schéma  
 
 
 

 
 
 
 
 

S1, S2, S3, S4: viz také kapitolu 9.6 = DIP přepínače. 
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Konektor Popis 
ST1 Rozšiřující konektor pro certifikovaný modem od výrobce  
ST2 Rozšiřující konektor pro komunikační modul 
ST4 Konektor pro napájecí zdroj 

PIN 1-2=FREE 
PIN3 > 1V – porucha baterie 
PIN4 = 10-15V 
PIN5 = 0V 
PIN6 <1V   -> porucha zdroje 

ST5 Watchdog a signál nebezpečí. 12V tranzistorový výstup , 50mA, ochrana proti 
zkratu 

PIN 1 = 0V 
PIN 2 =  watchdog 
PIN 3 = výstup 6 

ST6 Propojka pro monitoring dveřního zámku.  
Propojka 1-3 nebo 2-4 zámek bez monitoringu. Propojka 3-5 nebo 4-6 zámek je 
monitorován. Za předpokladu že zámek má tento výstup samozřejmě.  

ST7 Připojení sabotážního kontaktu krytu kontroléru (otevření = sabotáž) 
ST8 Propojka připojí Watchdog na poplachové relé.  
ST10 Monitorované vstupy 7 a 8 / vstupy 11 a 12. Zakončené odporem 12k.  

PIN 1 = monitorovaný vstup 7 / vstup 11 
PIN 2 =  0V 
PIN 3 =  monitorovaný vstup 8 / vstup 12 

ST13 Konektor pro připojení LED na krytu kontroléru 
ST14 Konktor přívodního napájecího zdroje (+12V DC, 0V) 
ST16 Základní definice poplachového a temperového relé 

Propojka 1 - 3 Relé 3 (alarm) je napájeno v případě poruchy kontroléru 
Propojka 2 - 4 Relé 4 (tamper) je napájeno v případě poruchy 
kontroléru 
Propojka 3 - 5 Relé 3 (alarm) je odpojeno v případě poruchy kontroléru 
Propojka 4 - 6 Relé 4 (tamper) je odpojeno v případě poruchy 
kontroléru 

 
BU2 Rozšiřující konektor pro přídavnou paměť 
BU3 Servisní konektor 
BU4 a 
BU5 

Slot pro komunikační modul nadstavby 

LD100 Tato jed svítí pokud se aktivoval reset po watchdogu.  
LD1 Software LED (více kapitola 9.6.1 a 11.1.) 
LD3 Pokud se aktivuje tato LED, tak kontrolér běží z paměťi bank 1 
LD4 Pokud se aktivuje tato LED, tak kontrolér běží z paměťi bank 2 
Si1 Pojistka 1A T pro terminály 13 a 22 
Si2 Pojistka 1A F pro komunikační modul na ST2 
DB1 a 
DB2 

Uzemňovací svorky (kapitola 5.1) 
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15.2 ACS-8-struktura 

Obrázek konfigurace kontroléru ACS8 včetně rozšiřujícího modulu RS485 (026587) 
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16 Zapojení svorek 

16.1 Definice svorek 4 

 
 

 
Čtečky pro dveře 3 a 4 musí být připojeny na sběrnici RS485. Pokud nejsou 
v systému využity další dveře, je možné vstupy a výstupy na desce použít pro jiné 

řídící účely.  
 
4. Na obrázku je popis svorek v továrním nastavení kontroléru. Samozřejmě je možné popis svorek změnit podle potřeby projektu. 
Nedílnou součástí projektu je dokumentace. Význam svorek po naprogramování zapište do prázdné tabulky na konci tohoto 
dokumentu 
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16.2 Obecné zapojení svorek 5 

 
 
16.3 Zapojení svorek pro připojení komunikační sběrnice 

PIN RS232 RS485 (3 vodiče) RS485 (5 vodičů) Proudová smyčka 
1 GND GND GND T GND 
2 TxD D D T+ 
3 RxD D* D* R+ 
4 - - D1 R GND 
5 - - D1* - 

 
 
 
5 vstupy 11 a 12, stejně jako výstup watchdog popsány v kapitole 15.1 a 16.1 
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16.4 Připojení dveřního zámku 
16.4.1 Připojení standardního dveřního zámku 

Klasický dveřní zámek = Zámek se aktivuje přiložením napětí: dveře se uvolní, 
pokud je cívka pod napětím 

 

 
 
 
 
Monitorovat lze i tamper zámku zabezpečených dveří. K tomuto účelu je nutné dveřní zámek 
zapojit podle výše uvedeného schématu.  
Tuto funkci není možné uplatnit u inverzních zámků a u zámků napájených střídavým 
napětím, nebo napájených z externího zdroje napětí. Temper monitoring  pro "Dveřní zámek 
- dveře 1 "a " Dveřní zámek - dveře 2", musí být deaktivován jinak to způsobuje selhání na 
ACS-8. 
 
Přiřazení svorek na ACS8 
 

Temper monitoring ZAPNUTO 
pro relé 1:  propojka ST6 = 4 - 6 
pro relé 2:  propojka ST6 = 3 - 5 
 

Temper monitoring VYPNUTO (= standard) 
pro relé 1:  propojka ST6 = 2 - 4 
pro relé 2:  propojka ST6 = 1 - 3 

 
 
Pro relé 3 a 4, není možné zasahovat do sledování 
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16.4.2 Připojení inverzního bezpečnostního zámku 

Inverzní dveřní zámek = dveře jsou blokovány v době kdy je dveřní zámek 
napájen.  
 
 

 

 
 
 
Inverzní dveřní zámek není možné monitorovat z pohledu temperu.  
Přiřazení svorek na ACS8 
 

 
 
pro relé 1:  propojka ST6 = 2 -4 
pro relé 2:  propojka ST6 = 1 – 3 
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16.5 Elektromotorický bezpečnostní zámek 

Vyvážené vstupy (vstupy 5 - 10) musí být zakončeny odporem 12KΩ. Další třetí a / 
nebo čtvrté dveře nelze připojit, protože vstup č. 6 je již využit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoring dveří 
 

Stisknutí kliky z vnitřní strany dveří aktivuje uvolnění zámku prostřednictvím ACS8. 
Tím mohou být dveře otevřeny bez aktivace poplachového stavu – „násilně otevřené 
dveře“. Externím kontaktem, např. magnetický kontakt, musí být použity pro 

sledování stavu dveří 
Kontakt snímače závory je monitorován pouze pokud je zabezpečovací systém vypnutý. 
Stav je signalizován jen pokud je zabezpečovací systém vypnutý. 

Elektromechanický zámek 809 
Standardní verze se dvěma monitorovacími kontakty 
 
S1: závora vysunuta 
 
S2: kontakt stisknutí kliky dveří z vnitřní strany, která 
je propojena i s venkovní klikou 
 
 

Elektromechanický zámek 809 
Rozšířená verze se čtyřmi monitorovacími kontakty 
 
S1: závora vysunuta 
 
S2: kontakt stisknutí kliky dveří z venkovní strany,  
 
S3: kontakt stisknutí kliky dveří z vnitřní strany 
 
S4: kontakt monitoruje pootočení zámku klíčem 
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16.6 Turniket 

Dveřní kontrolér ACS-8 může řídit tři typy turniketů, mimo klasických standardních dveří. 
Rozdíly jsou v počtu a / nebo typu monitorovacích kontaktů. 
 
Diagram: Monitoring prostřednictvím dveřního kontaktu - normální dveře: 

 
Pokud jsou dveře zavřeny, monitorovací kontakt je zavřen taktéž. Monitorovací vstup 
rozenzá zavřené dveře podle hodnoty odporu na vstupu 12KΩ. Pokud jsou dveře otevřeny 
magnetický kontakt se oddálí – stav (A), dveře hlásí stav "otevřené". Pokud se magnety 
znovu přiblíží - stav (B), kontakt se sepne a dveře se hlásí jako uzavřené. 

16.6.1 Turniket s jedním monitorovacím kontaktem 

Monitoring turniketů s jedním dveřním kontaktem je v postatě to  stejné jako normální dveře 
s magnetickým kontaktem.  

 
 
 
V klidové poloze (odpovídající zavřeným dveřím) jeden z pohonů A až D drží dveřní kontakt 
v sepnuté poloze (v tomto příkladě je to pohon A). 
 
Případ 1) Aktivace na venkovní straně dveří. Pokud je turniket otáčen proti směru hod. 

ručiček, pohon pohybuje dveřmi až kontakt B sepne znovu dveřní kontakt. 
Případ 2) Aktivace na vnitřní straně dveří. Pokud je turniket otáčen po směru hod. ručiček, 

pohon pohybuje dveřmi až kontakt D sepne znovu dveřní kontakt. 
 
U tohoto tyou turniketu není možné monitorovat směr průchodu osoby. Funkce APB6 je 
rozpoznávána podle použité čtečky (vnější/vnitřní)  
 
 
 
 
 
 
6 Další informace o APB / BRE (antipast back / blokování opakovaného průchodu), viz "Doplňující funkce Multiaccess for Windows"(P32201-46-0G0-xx) 
nebo" Doplňkové funkce IQ MultiAccess " (P032205-46-0G0-xx). 
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16.6.2 Turniket se dva společné sledování kontakty 

S tímto zapojením turniketu můžeme monitorovat směru otáčení pomocí spínání a rozpínání 
kontaktů. 

 
 
 
Otočení po směru hodinových ručiček: Pokud se pohon otáčí ve směru hodinových 
ručiček, sepne se dveřní kontakt na externí straně. O chvíli později, pohon turniketu stejný 
kontakt znovu otevře. Po dotočení turniketu se sepne dveřní kontakt na vnitřní straně (interní 
kontakt) pomocí pohonu D.  
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Otočení proti směru hodinových ručiček: Pokud se pohon otáčí proti směru hodinových 
ručiček, sepne se dveřní kontakt na interní straně. O chvíli později, pohon turniketu stejný 
kontakt znovu otevře. Po dotočení turniketu se sepne dveřní kontakt na venkovní straně 
(externí kontakt) pomocí pohonu B.  
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16.6.3 Turniket se dvěma oddělenými dveřními kontakty 

Tato varianta obecně odpovídá předchozí, avšak kontakty jsou umístěny takovým 
způsobem, který způsobuje různé sekvence impulsů: 
 
Směr otáčení: vlevo: = Vnější čtečka aktivována. Odpovídá - monitorovací kontakt dostane 
aktivační signál (v našem případě vnitřní (inetrní) kontakt).  
 

 
 
Směr otáčení vpravo: = Vnitřní čtečka aktivována. Odpovídá - monitorovací kontakt dostane 
aktivační signál. (v našem případě venkovní (externí) kontakt) 
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17 Schémata zapojení čteček 

Schéma zapojení pro: 

 

26010.00 Čtečka karet s magnetickým pruhem 
26016.00 Motorizovaná čtečka magnetických karet 
26342.00 Čtečka čipových karet 

 

26345.00 Modul čtečky čipových karte pro systémy Siedle „Vario“. 
Položka č. 027545 - 027548 

 
26053.00 Protahovací čtečka magnet. karet 

 

 
 
 
 
 

Terminály 10  a 11 pro připojení čteček mohou být zapojeny pouze v případě 
motorizovaných verzí čteček. Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve 
terminál označený Reader 1. 

 
 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 
S2 1 ON Clock1 

Pull 
Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

026011.00 Čtečka karet s magnetickým pruhem 
026017.00 Motorizovaná čtečka magnetických karet 

 

 
 
 
 

 
Terminály 14  a 15 pro připojení čteček mohou být zapojeny pouze v případě 
motorizovaných verzí čteček. Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte 
nejprve terminál označený Reader 1. 

 
 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 
4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

027710 Štěrb. čtečka karet s magnetickým pruhem s kláv. 
027711 Motorizovaná čtečka magnetických karet 
027712 Čtečka magnetických karet 
027740 Čtečka čipových karet, na povrch, bez kláv. 
027741 Čtečka čipových karet, na povrch, s kláv. 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

026946.00 Štěrb. čtečka karet s magnetickým pruhem s kláv. 
026047.00 Motorizovaná čtečka magnetických karet 
026343.00 Čtečka čipových karet 

 

026054.00 
Protah. čtečka karet s magnetickým pruhem s kláv. 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

 
026340.00 Čtečka čipových karet, zápustná montáž 

 

027470.10 Modul čtečky čipových karte pro systémy Siedle „Vario“. 
Položka č. 027545 - 027548 

 

027580 
Zástavbový modul „plug-in“ čtečky magnet. karet 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

026366.00 Bezkontaktní čtečka karet s vyšším dosahem 
 
026366.10 Bezkontaktní čtečka karet s vyšším dosahem 

 

 
 
 
 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 

 
Pokud je připojena 
pouze jedna čtečka, 
vždy využijte nejprve 
terminál označený 

  
 



Instalační návod ACS8 
 
 

110 

 
Schéma zapojení pro: 

 

026383.00 Bezkontaktní čtečka karet proX1, na povrch, s klávesnicí 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 
026387.00 Bezkontaktní čtečka karet proX1, na povrch 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 
026492 Bezkontaktní čtečka Legic, bez kl. 
026494 Bezkontaktní čtečka Mifare, bez kl. 

 

026481 Bezkontaktní čtečka s klávesnicí, na povrch 
026390.00 Bezkontaktní čtečka, na povrch 
026390.10 Bezkontaktní čtečka, na povrch 
026491 Bezkontaktní čtečka Legic, s kl., na povrch 
026493 Bezkontaktní čtečka Mifare, s kl., na povrch 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

026420 Bezkont. čtečka Accentic, prox2, bez klavesnice 
026421 Bezkont. čtečka Accentic, prox2, s klavesnicí 
026422 Bezkont. čtečka Accentic, Mifare, bez klavesnice 
026423 Bezkont. čtečka Accentic, Mifare, s klavesnicí 
026424 Bezkont. čtečka Accentic, Legic, bez klavesnice 
026425 Bezkont. čtečka Accentic, Legic, s klavesnicí 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

Zapojte vodič 
synchronizace pokud 
je vzdálenost čteček 

menší jak 1m 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

029340 Biometrická čtečka Accentic, IK3. 

029341 Biometrická čtečka Accentic, Mifare 

 

 
 
 

Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 

Zapojte vodič 
synchronizace 
pokud je vzdálenost 
čteček menší jak 1m 
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Schéma zapojení pro: 

 

027660 Bezkont. čtečka Insertic 50, prox1/2 
027662 Bezkont. čtečka Insertic 50, Mifare 
027664 Bezkont. čtečka Insertic 50, Legic 

 

027666 Bezkont. čtečka Insertic 50, prox1/2, bez kláv 
027667 Bezkont. čtečka Insertic 50, prox1/2, s kláv 
027670 Bezkont. čtečka Insertic 50, mifare, bez kláv 
027671 Bezkont. čtečka Insertic 50, mifare, s kláv 
027676 Bezkont. čtečka Insertic 50, Legic, bez kláv 
027677 Bezkont. čtečka Insertic 50, Legic, s kláv 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 OFF Clock1 
Pull 

Down 

1 2 OFF Data 1 
3 OFF Clock2  2 4 OFF Data 2 
5 ON Clock1 

Pull 
Up 

1 6 ON Data 1 
7 ON Clock2  2 8 ON Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 
026480 Bezkontaktní čtečka proX1, bez kl. 
026480.10 Bezkontaktní čtečka proX1, bez kl. 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 



Instalační návod ACS 8  
 

117 

 
Schéma zapojení pro: 

 

026484 Bezkontaktní čtečka Legic (Oris) 
026485 Bezkontaktní čtečka Mifare (Oris). 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 OFF Clock1 
Pull 

Down 

1 2 OFF Data 1 
3 OFF Clock2  2 4 OFF Data 2 
5 ON Clock1 

Pull 
Up 

1 6 ON Data 1 
7 ON Clock2  2 8 ON Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

027540  
až 
027543 

Bezkontaktní četčka Siedle 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

023330  
až 
023343 

Bezkontaktní četčka Siedle, formát proX2 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 OFF Clock1 
Pull 

Down 

1 2 OFF Data 1 
3 OFF Clock2  2 4 OFF Data 2 
5 ON Clock1 

Pull 
Up 

1 6 ON Data 1 
7 ON Clock2  2 8 ON Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

023330  
až 
023343 

Bezkontaktní četčka Siedle, formát proX2 

 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 OFF Clock1 
Pull 

Down 

1 2 OFF Data 1 
3 OFF Clock2  2 4 OFF Data 2 
5 ON Clock1 

Pull 
Up 

1 6 ON Data 1 
7 ON Clock2  2 8 ON Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

027575 Bezkont. čtečka, zástavbový modul 
027575.20 Bezkont. čtečka, zástavbový modul 
027577 Bezkont. čtečka, zástavbový modul, Mifare 
027579 Bezkont. čtečka, zástavbový modul, Legic 

 
 

 
 

 
Pokud je připojena pouze jedna čtečka, vždy využijte nejprve terminál označený 
Reader 1. 
 

 
 
Terminál na ACS8:  Nastavení DIP přepínače na procesorové desce ACS8 
 

Blok DIP Pozice Nastavení čtečka 

S2 

1 ON Clock1 
Pull 

Down 

1 2 ON Data 1 
3 ON Clock2  2 4 ON Data 2 
5 OFF Clock1 

Pull 
Up 

1 6 OFF Data 1 
7 OFF Clock2  2 8 OFF Data 2 

 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 027570.20 Klávesnice s analogovým rozhranním (zástavb.) 
 

 

 
 
 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Schéma zapojení pro: 

 

026070.02 Klávesnice, varianta na povrch 
026072.02 

Klávesnice, varianta zápustná 

 

026071.02 Klávesnice, varianta na povrch, odolné proti vodě 
026073.02 

Klávesnice, varianta zápustná, odolné proti vodě 
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Schéma zapojení pro: 

 

026064 Klávesnice na povrch, plastový kryt  

 
 

 
 
 

red – červená 
yellow – žlutá 
green – zelená 
violet – fialová 
pink – růžová 
brown – hnědá 
grey – šedá 
white – bílá 
black - černá 
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Tabulka zapojení čteček a klávesnic, část 1. 
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Tabulka zapojení čteček a klávesnic, část 2. 
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Tabulka zapojení adresných čteček a klávesnic 
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18 Hardwarové možnosti / technická data 

18.1 Hardwarové možnosti kontroléru 026580, ACS8 verze 12V 
Rozhranní pro 
komunikaci na 
server 

1x slot pro komunikační modul 
Volitelně je možné naisnatalovat: 

- RS232 interface (026840.03) 
- RS485 interface (026692, 026693) 
- Ethernet interface (026840.29) 
- Proudová smyčka (026840.16) 

Klávesnice 2x externí klávesnice s dvouvodičovým zapojením. 
Klávesnice může být součástí čtečky 

Čtečky 2x čtečka clock/data 
Podporované čtečky 

- bezkontaktní čtečky 
- čtečky magnetických karet 
- čtečky kontaktních ID čipů 

Relé 4 relé, max 1,25A/24V DC, (více v kapitole 16.4.1.) 
Výstupy 2x tranzistorový výstup 

1x watchdog výstup 
Vstupy 8x vyvážený vstup 12k 

4x digitální vstup nevyvážený 
Monitoring skříně 1x kontakt uzavření krytu – temper 
Rozšíření 1x připojení modulu pro rozšíření RS485 (026587) 

1x konektor pro přídavnou paměť RAM 
 
 
 
18.2 Hardwarové možnosti kontroléru 026585, ACS8 verze 230V AC 

Napájecí zdroj 
součástí balení 

Obj. č. 010690.02 

Baterie 1x 018003 (3.5Ah) nebo  
2x 018002 (2.0Ah) 

Ostatní  Např. 026580 
 
 
 
18.3 Hardwarové možnosti kontroléru 026575, ACS8 verze 230V AC 

Tato verze je parametrově shodná s předchozí, avšak v dodávce není přibalen napájecí 
zdroj. Zdroj je nutné doplnit z nabídky výrobce. Např. 012170. 
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18.4 Technické parametry kontroléru ACS-8 12V (model 026580) 

  
 

 
Pokud používáte zdroje od lokálních výrobců, přezvete se že jsou typu SELF. 
Tzn. minusový pól není spojen se střídavou zemí.  
 

 
18.5 Technické parametry kontroléru ACS-8 230V (model 026585) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ostatní data jsou shodná s modelem 026580 

Napájecí napětí 12V DC 
Povolený rozsah napájecího napětí 10V DC – 15V DC 
Maximální zvlnění napětí 35mV 
Proudový odběr  200mA 
Max. proudová spotřeba z U_b 400mA 
Pracovní teplota - rozsah 0°C až 45°C 
Teplota pro uskladnění zařízení -25°C až 70°C 
Krytí IP40 
Třída prostředí  II 
Zatížitelnost relé 3éV DC /1A 
Pojistky Si1 1 AT/250V 
Pojistky Si2 1 AF/250V 
Rozměry krytu  250 x 210 x 100 mm 

Napájecí napětí 230V AC 
Povolený rozsah napájecího napětí 230VAC –15% až +10% 
Pracovní frekvence 40 – 60Hz 
Proudový odběr  100 VA 
Max. proudový odběr 1,5A 
Max. proudový odběr krátkodobý 2,2A (5min max) 
Max. dobíjecí proud do AKU 1,5A 
Kapacita akumulátoru 40Ah 
Počet akumulátorů Max 2ks 
Rozměry krytu  250 x 210 x 100 mm 
Možnosti připojení akumulátorů 1x3,5Ah / 2x2Ah uvnitř krytu 

2x10/2x16/1x25/1x40Ah 
nutný samostatný kryt 

Maximální proudový odběr při záloze na 60hod Cca 650mA s AKU 40Ah 
Permanentní monitoring AKU  
Teplotní kontrola akumulátoru  
Pracovní teplota - rozsah 0°C až 45°C 
Teplota pro uskladnění zařízení -25°C až 70°C 
Krytí IP40 
Třída prostředí  II 
Rozměry základní desky 97,5 x 250mm 
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19 Dodatek 

1. Prázdný formulář pro popis svorkovnic podle aktuálního zapojení instalace 
Slouží pro zaznamenání uspořádání kabeláže na reálné instalaci) 
 

2. Prázdný formulář pro výpočet paměti kontroléru ACS8 
Tabulka pro výpočet paměťi kontroléru ACS8. Doporučujeme použít některé již 
připravené programy nebo XLS tabulky pro snadnější výpočet 
 

3. Příklady pro plánování kabeláže na instalaci 
 

4. Tovární nastavení 
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Prázdný formulář pro popis svorkovnic podle aktuálního zapojení instalace 
 
Firma 
…………………………………………………………………………………… 
Kontrolér č. …………………… Instalace: ………………………………… 
…………….................................................................................................. 
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Prázdný formulář pro výpočet paměti kontroléru ACS8 

Tabulka pro výpočet paměťi kontroléru ACS8. Doporučujeme použít některé již 
připravené programy nebo XLS tabulky pro snadnější výpočet 
 

 
 
Výpočet: 
Výpočet paměti pro ACS2/ACS8

1. Paměť pro ID karty

funkce výsledek zaokrouhlení

max. požadov.

hlavička 13 ----

ID číslo 4-20 :2=

PIN kód 4-8 :2=

Verze 0-2 :2=

Čas.prost. Zóna 0-15 :8=

Index 0/6 ----

Makra 0-64 :8=

mezivýpočet 1

max. požadov.

BRE 0-16 4

APB

4

mezivýpočet 2

  paměti pro historii událostí

hodnota + fixně 45 požadovaná paměť

9

mezivýpočet 3

Součet

 ovaný paměťový modul

rozšířšní

celkem stand. 1MB 2MB 3MB

ožadovaná pamě 0,5MB 1,5MB 2,5MB 3,5MB

x počet řádků událostí celkem

poždovaná 
paměť

požadovaná paměť pro ID karty

2. Výpočet paměti pro Antipassback

funkce

počet číslic

x BYTE celkem

požadovaná paměť pro ID karty

počet číslic Vydělit počtem 
BYTE

x počet karet v 
systému

0= ne, 1= ano x počet karet v 
systému

požadovaná 
paměťPevné nastavení pro BRE, nebo APB, nebo APB+BRE
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Příklady plánování 
 
Zadání: 
14 dveří 
500 karet  
Správa uživatelů na PC 
Pouze přístup do dveří 
Bezkontaktní technologie 
Čtečky s klávesnicí na velmocní straně dveří 
Realizace na ACS8 
 
Řešení 1a: Pro MultiAccess pro Windows ACS8 s dveřními moduly  
  (ACS8 s připojením 2 dveří, Dveřní modul připojuje 1 dveře) 

 
 
Vhodná datový kabel J.Y(St)Ydo 40m, do 1200m Cat 5e 
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Řešení 1b: Pro IQ MultiAccess   ACS8 s dveřními moduly  
  (ACS8 s připojením 2 dveří, Dveřní modul připojuje 2 dveře) 
 

 
 
Vhodná datový kabel J.Y(St)Ydo 40m, do 1200m Cat 5e 
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Řešení 2a: Pro MultiAccess for Windows   ACS8 s I/O moduly  
       (ACS8 s připojením 2 dveří) 
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Řešení 2b: Pro IQ MultiAccess    ACS8 s I/O moduly  
       (ACS8 s připojením 4 dveří) 
 

 
 
 
 
Soupis materiálu: 
1 x 029602  Software IQ MultiAccess Basic Kit 500 IDs 
1 x 026817.03  Interface converter 
1 x 026809  připojovací kabel pro interface converter 
2 x 026575  ACS-8 system 230V bez zdroje 
2 x 012170  Zdroj 230V/5A 
2 x 026693  Interface RS485 s izolátorem 
4 x 026587  Komunikační modul RS485 
6 x 026592  Input/output modul 
11 x 026480.10  čtečka bez klávesnice 
3 x 026481  čtečky s klávesnicí 
3 x 019050  E-safety zámek 
3 x 019072  Prodlloužení trnu 
3 x 019222  External handle pins 
3 x 019235  Internal handle pins 
3 x 019204  Fixing screws 
11 x 019040  Dveřní zámek 
 
ID karty: 
500 x 026370.00 ID-carta  
nebo: 023100 klíčenka 
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Následující příklad kalkuluje sběrnice pro moduly pro případ kdy jsou používány I/O 
moduly: 
 
Proudová spotřeba čtečka a I/O modulů    =300mA 
Proudová spotřeba zámků 019040    =240mA 
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1. Kalkulace pro systém se zálohou na akumulátory 
 

 
 

2. Kalkulace pro systém se zálohou 230V 
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Tovární nastavení 
 
Funkce Tovární nastavení Přepínač DIP Kapitola Taulka 
Adresa Adresa 1 S1 1 = OFF 

2 = OFF 
3 = OFF 
4 = OFF 
5 = OFF 

961 1 

Kom. rychlost 19200 S1 6 = OFF 
7 = ON 

961 2 

Clock/Data Clock 1 (pull down) 
Data 1 (pull down) 
Clock 2 (pull down) 
Data 2 (pull down) 

S2 1 = ON 
2 = ON 
3 = ON 
4 = ON 
5 = OFF 
6 = OFF 
7 = OFF 
8 = OFF 

962 1 

Flash bank Musí zůstat 
nezměněno 

S3 1 = OFF 
2 = OFF 

963 1 

Tovární 
interní funkce 

Neaktivní S4 1 = ON 
2 = OFF 

964 1 

Protokol  9bit-protokol S1 6 = OFF 
7 = ON 

961 2 

Servisní 
funkce 

neaktivní S1 8 = 0 961 3 
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