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Užívateľská príručka popisuje postup prepojenia 
rádioprijímačov F0103000069-CD s operačno-pamäťovou 
jednotkou  UNI SIEŤ a programovanie rádiovysielačov 
F0104000031-A pomocou softvéru BBIQ. 
 
Príručka neobsahuje postup inštalácie softvéru BBIQ, 
podrobné naprogramovanie operačno-pamäťovej jednotky, ako 
i ďalšie nastavenia prístupového systému. Tieto informácie 
nájdete v Malej užívateľskej príručke BBIQ.   

rádiovysielač F0104000031-A 
rádioprijímač  
F0103000069-CD 
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Zariadenia potrebné pre programovanie vysielačov v BBIQ 

PODPOROVANÉ RF ZARIADENIA PRE PRIPOJENIE DO SYSTÉMU  
S OPJ UNI SIEŤ  
 
Prístupový systém RFID s OPJ UNI SIEŤ  je kompatibilný s RF /rádio zariadeniami, ktoré pracujú na 
frekvencii 433,92 MHZ a majú rovnaké kódovanie. Pre pripojenie do systému odporúčame: 

Wiegand  prijímač F0103000069-CD 
Podrobné technické informácie nájdete na str. 7 

4-kanálový rádio  vysielač F0104000031-A 
Podrobné technické informácie nájdete na str. 10 

Iné ako tieto RF zariadenia neodporúčame pripájať k operačno-pamäťovej jednotke UNI SIEŤ  , 
nakoľko neboli so uvedeným systémom testované a ich kompatibilitu a správnu funkčnosť  
nevieme zaručiť. 

ZARIADENIA POTREBNÉ PRE PROGRAMOVANIE VYSIELAČOV V BBIQ 
 
Pre naprogramovanie rádiovysielačov do operačno-pamäťovej jednotky a vytvorenie databázy v 
programe BBIQ sú potrebné tieto zariadenia: 
▪ PC s inštalovaným programom BBIQ 

▪ Programátor-prevodník  RFID USB-485, obj č. 2702 

▪ Operačno-pamäťová jednotka UNI SIEŤ  

▪ Rádioprijímač 26-bit Wiegand 433.22 MHz, obj. č. F0103000069-CD 

▪ Rádiovysielač 433.92 MHz, obj. č. F0104000031-A 
▪ sieťový napájač alebo adaptér 
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PRED PRIPOJENÍM RÁDIOPRIJÍMAČA 
 
Skôr ako pripojíte rádioprijímač k operačno-pamäťovej jednotke (OPJ), ubezpečte sa, že máte 
splnené nasledovné hardvérové a softvérové podmienky:  

Pred pripojením rádioprijímača 

1. na svojom PC máte nainštalovaný a spustený softvér BBIQ, 
2. operačno-pamäťovú jednotku UNI SIEŤ RS485 máte pripojenú on-line, 
3. v programe BBIQ ste vykonali všetky nastavenia pre správnu funkčnosť prístupového 

systému (napr. nastavenie komunikačného portu) a  užívateľské nastavenia pre 
vytvorenie zariadení a databázy identifikátorov, prípadne ich rozdelenie do skupín a 
pod.  

V Malej užívateľskej príručke BBIQ pozrite 
nasledovné kapitoly: 

▪ Nároky na PC 

▪ Inštalácia programu BBIQ 

▪ Spustenie 

▪ Vytvorenie novej databázy 

▪ Pridanie nového zariadenia 

RÔZNE SPÔSOBY ZAPOJENIA RÁDIOPRIJÍMAČA V SYSTÉME 
 
V prístupovom systéme môže byť zapojený jeden alebo viaceré rádioprijímače. Na ďalších stranách 
uvádzame niekoľko príkladov pre rôzne konfigurácie systému a s tým súvisiaci postup pri 
programovaní rádioprijímačov a vysielačov. 
 
A. Pripojenie jedného rádioprijímača k operačno-pamäťovej jednotke UNI SIEŤ RS485 a 

inicializácia všetkých tlačidiel vysielača v rádioprijímači - ovládaná je jedná brána ktorýmkoľvek 
tlačidlom vysielača. 

B. Pripojenie 4 rádioprijímačov , 4 operačno-pamäťových jednotiek UNI SIEŤ RS485 a inicializácia 
rôznych tlačidiel vysielača pre rôzne rádioprijímače - ovládané sú 4 brány, každá iným tlačidlom 
vysielača. 

C. Pripojenie 4 rádioprijímačov , 4 operačno-pamäťových jednotiek UNI SIEŤ RS485 a inicializácia 
jedného tlačidla vysielača pre všetky rádioprijímače - ovládané sú 4 brány, každá tým istým 
tlačidlom vysielača,  užívateľské práva (kto má právo ktorú bránu otvárať ) sú definované v 
BBIQ . 

ZÁKLADNÝ POSTUP PRI PROGRAMOVANÍ 
 
▪ softvérové a hardvérové nastavenie operačno-pamäťovej jednotky (OPJ) 

▪ inicializácia tlačidiel vysielača v rádioprijímači 

▪ vytvorenie databázy v BBIQ  

▪ naprogramovanie OPJ - aktualizácia databázy v OPJ 

▪ aktivácia vysielačov v rádioprijímači 
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SOFTVÉROVÉ NASTAVENIE OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY UNI SIEŤ 

▪ Zvoľte Typ zariadenia DEK(iButton) / BES (RFID) – operačná jednotka.  
▪ Nastavte komunikačnú linky - COM port, na ktorom je pripojený programátor-prevodník USB-

RS485. 
▪ Nastavte sieťovú adresu na komunikačnej linke na adresu 31 - sieťová adresa . 

▪ V programe BBIQ si vytvorte zariadenie. V hlavnom okne programu BBIQ kliknite na tlačidlo 
Zariadenia. Zobrazí sa okno Zoznam zariadení. Kliknite na Nové zariadenie. 

Pripojená OPJ musí mať 
nastavenú Sieťová 
adresa na 
komunikačnej linke na 
adresu 31 . 

PRIPOJENIE JEDNÉHO RÁDIOPRIJÍMAČA K OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ 
JEDNOTKE UNI SIEŤ A INICIALIZÁCIA VŠETKÝCH TLAČIDIEL VYSIELAČA V 
RÁDIOPRIJÍMAČI - OVLÁDANÁ JE JEDNA BRÁNA KTORÝMKOĽVEK 
TLAČIDLOM VYSIELAČA. 

Tento postup popisuje pripojenie jedného 
rádioprijímača k OPJ UNI SIEŤ. V rádiovysielači sú 
inicializované všetky tlačidlá vysielača, tzn. brána/
rampa je ovládateľná ktorýmkoľvek tlačidlom 
vysielača. 

▪ Ak je OPJ už v programe definovaná v  Zozname zariadení kurzorom označte zariadenie, ktoré 
máte pripojené on-line a  následne kliknite na tlačidlo Vlastnosti zariadenia. 

▪ Nastavte sieťovú adresu na komunikačnej linke na adresu 31 - sieťová adresa . 

Príklad A - softwarové nastavenia 

A 
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HARVÉROVÉ NASTAVENIE OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY UNI SIEŤ 
A PRIPOJENIE RÁDIOPRIJÍMAČA K OPJ 
 
▪ Pomocou DIP prepínačov nastavte na OPJ adresu 31 (postupujte podľa tabuľky zobrazenej na 

OPJ). 
▪ Pripojte rádioprijímač k OPJ podľa nasledovnej schémy č.1.  
▪ Pripojte opätovne OPJ k zdroju napájania, ktorý zodpovedá príslušným technických parametrov.  

Nastavená sieťová adresa 
sa inicializuje vždy po 
pripojení OPJ k zdroju 
napájania (po resete). 

schéma č.1 

Rádiovysielač má štyri tlačidlá a každé tlačidlo komunikuje s rádioprijímačom cez iný kanál. 
Preto je dôležité v rádioprijímači  inicializovať tlačidlá vysielača, t.j. definovať, cez ktoré 
tlačidlo – cez ktorý kanál budú spolu komunikovať. Počet tlačidiel vysielača, ktoré pre daný 
rádioprijímač inicializujete, závisí od konfigurácie systému. Inicializovať môžete, napr. len 
jedno tlačidlo alebo aj všetky štyri. 

INICIALIZÁCIA RÁDIOPRIJÍMAČA A AKTIVÁCIA TLAČIDIEL RÁDIOVYSIELAČA 
- NASTAVENIE KOMUNIKAČNÝCH KANÁLOV MEDZI PRIJÍMAČOM A VYSIELAČOM 

Rádioprijímač umožňuje prístup - prijatie príslušného kódu vysielača a následné odoslanie Wiegand 
správy operačno-pamäťovej jednotke iba vysielaču so zapamätanými FACILITY KÓDMI (kód 
inštalácie).  Počiatočná inicializácia rádioprijímača musí  byť vykonaná počas inštalácie výrobku.  
Vnútorná pamäť prijímača má 4 pamäťové pozície (0-3), v ktorých uchováva informáciu o 
aktivovaných tlačidlách rádiovysielača. 
 
Pred samotným pridávaním sériových čísel do databázy v programe BBIQ je nevyhnutné 
inicializovať rádioprijímač a to priradením tlačidiel rádiovysielača k pamäťovým pozíciám v 
rádioprijímači. V praxi to znamená, že rádioprijímač bude reagovať len na stlačenie 
zadefinovaného tlačidla počas inicializácie. 
 
Inicializáciu rádioprijímača a aktiváciu tlačidiel vykonáte len s jedným rádiovysielačom. Tieto 
nastavenia budú platiť pre všetky ostatné vysielače neskôr pridané do databázy OPJ v programe 
BBIQ. 

Harwarové nastavenia / Inicializácia rádioprijímača a aktivácia tlačidiel rádiovysielača 
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Inicializácia všetkých štyroch tlačidiel vysielača/kanálov na jednom rádioprijímači. 
 

1. Inicializovanie prvého tlačidla vysielača v pamäti rádioprijímača – kanál 1 
▪ Stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa rozsvieti červená LED, potom tlačidlo uvoľnite. 

▪ Stlačte prvé tlačidlo vysielača, červená a zelená LED zablikajú. Facility kód vysielača a kanál 
tlačidla je uložený na prvej pamäťovej pozícii rádioprijímača (pozícia 0). 

2. Inicializovanie druhého tlačidla vysielača v pamäti rádioprijímača – kanál 2 
▪ stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa rozsvieti červená LED, potom tlačidlo uvoľnite. 

▪ znovu stlačte tlačidlo PR jeden krát a červená LED raz blikne (opakovane bude blikať po dobu 
cca. 5 sec), čím sa potvrdí, že pozícia č. 1 bude obsadená 

▪ počas blikania červenej LED stlačte druhé tlačidlo vysielača. Červená a zelená LED zablikajú. 
Kanál tlačidla je uložený na druhej pamäťovej pozícii rádioprijímača (pozícia 1). 

3. Inicializovanie tretieho tlačidla vysielača v pamäti rádioprijímača – kanál 3 
▪ stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa nerozsvieti červená LED, potom 

tlačidlo uvoľnite. 
▪ znovu stlačte tlačidlo PR dvakrát a červená LED dvakrát rýchlo blikne (opakovane 

bude blikať po dobu cca. 5 sec), čím sa potvrdí, že pozícia č. 2 bude obsadená. 
▪ počas blikania červenej LED stlačte tretie tlačidlo vysielača. Červená a zelená LED 

zablikajú. Kanál tlačidla je uložený na tretej pamäťovej pozícii rádioprijímača (pozícia 2). 
 
4. Inicializovanie štvrtého tlačidla vysielača v pamäti rádioprijímača – kanál 4 

▪ stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa nerozsvieti červená LED, potom 
tlačidlo uvoľnite. 

▪ znovu stlačte tlačidlo PR trikrát a červená LED trikrát rýchlo blikne (opakovane bude 
blikať po dobu cca. 5 sec), čím sa potvrdí, že pozícia č. 3 bude obsadená.  

▪ počas blikania červenej LED  stlačte štvrté tlačidlo vysielača. Červená a zelená LED 
zablikajú. Kanál tlačidla je uložený na štvrtej pamäťovej pozícii rádioprijímača (pozícia 
3). 

 

Uložené pozície budú funkčné na tomto prijímači pre každý aktivovaný / zapamätaný vysielač (pozri 
Aktivácia naprogramovaných vysielačov). 
 
Otestovanie inicializovaných tlačidiel 
Stlačte prvé tlačidlo na vysielači a podržte ho. Ak je tlačidlo 1 inicializované, tak červená a zelená LED 
zablikajú a následne zostanú cca. 1 sekundu rozsvietené. Pokiaľ nie je tlačidlo inicializované, LED budú 
počas stlačenia tlačidla veľmi rýchlo blikať. 
 

Nahradenie už obsadenej pozície. 
Upozornenie: Ak aktivujete tlačidlo vysielača na už obsadenú pozíciu, táto je prepísaná novými dátami. 
Vymazanie pamäte prijímača—pozri str. 9 
 

Inicializácia rádioprijímača a aktivácia tlačidiel rádiovysielača 
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VYTVÁRANIE DATABÁZY V PROGRAME BBIQ 
 
Po inicializácii rádioprijímača musí byť vytvorená databáza v programe BBIQ, do ktorej sa ukladajú 
samotné sériové (identifikačné) čísla všetkých vysielačov. Do databázy je možné uložiť len vysielače 
s rovnakým facility kódom, ktorý bol definovaný v počiatočnej fáze programovania (pri inicializácii 
rádioprijímača). 

▪ V hlavnom okne programu BBIQ kliknite na tlačidlo Identifikátory. Zobrazí sa okno Zoznam 
Identifikátorov, v ktorom vykonáte nastavenia vlastností. 

▪ V Zozname identifikátorov kliknite na tlačidlo Nový 
identifikátor. Aplikácia  Vás môže zároveň vyzvať na 
definovanie komunikačného portu na zadávanie identifikátorov.  

▪ Potvrdením komunikačného portu OK sa zobrazí okno 
vlastností identifikátora. 

Pri vytváraní databázy v BBIQ a posielaní sériových čísel vysielačov stláčajte len to tlačidlo, ktoré bolo 
v prijímači inicializované. Ak boli inicializované viaceré tlačidla, vyberte si len jedno z nich, ktoré budete 
stláčať na všetkých vysielačoch pri vytváraní databázy. 
 
▪ Stlačte  3x tlačidlo na vysielači. Pri každom stlačení tlačidlo krátko podržte, kým sa LED na 

rádioprijímači nerozsvietia cca na 1 sec. (môže sa stať, že pri posielaní sériového čísla vysielača cez 
OPJ do BBIQ musí byť tlačidlo stlačené aj viac ako 3x) . Stlačenie a podržanie tlačidla je potrebné len 
pri vytváraní databázy. Pri prevádzke systému, stačí na aktiváciu rádioprijímača a zopnutie relé v OPJ 
len  krátke stlačenie tlačidla.  

▪ Po treťom stlačení (prijatí signálu) prijímač vyšle príslušný signál spolu s Wiegand výstupom do BBIQ. V 
zobrazenom okne v riadku Identifikátor sa zobrazí Wiegand kód vysielača.  

▪ priraďte identifikátor k OPJ - označte jednu z možností Zaradenie do skupiny alebo Priradenie priamo na 
zariadenie podľa vašich nastavení. 

▪ ďalší vysielač  zadáte do databázy rovnakým postupom - stlačte  3x tlačidlo na vysielači.  V 
zobrazenom okne v riadku Identifikátor sa zobrazí Wiegand kód vysielača.  Zadefinujte ďalšie 
vlastnosti identifikátora a priraďte identifikátor do skupiny alebo na zariadenie. 

Viac informácii nájdete v 
Malej užívateľskej príručke 
BBIQ.  

Vytváranie databázy v programe BBIQ 
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Odoslanie databázy do operačno-pamäťovej jednotky 

ODOSLANIE DATABÁZY DO OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY - 
AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA 
 
Po naprogramovaní všetkých vysielačov, prípadne pri zmene údajov v  nastavení systému alebo v 
databáze identifikátorov, je potrebné vykonať aktualizáciu zariadení, t.j. odoslať novú databázu do OPJ.  
 
▪ V hlavnom okne kliknite na tlačidlo Zariadenia. Zobrazí sa okno Zoznam zariadení. V zozname kliknite 

na zariadenie - OPJ, ktorú chcete aktualizovať. Ubezpečte sa, že máte pripojenú správnu OPJ a 
aktualizujete správnu databázu. 

▪ Na pravej strane okna Zoznam zariadení začnú blikať tlačidlá Komunikovať so zariadením a Dôvody 
aktualizácie.  

▪ Ak máte OPJ pripojenú k PC, pristúpte k aktualizácii zariadenia kliknutím na tlačidlo Komunikovať so 
zariadením. Zobrazí sa okno Komunikácia so zariadením. 

▪ Ak chcete len aktualizovať zariadenie a nie načítať aj záznamník, v okne Komunikácia so zariadením 
zaškrtnite len funkciu Aktualizovať parametre zariadenia. Kliknutím na Komunikovať so zariadením 
začne prebiehať komunikácia podľa nastavenia,  systém Vás môže vyzvať na potvrdenie operácie. 
Potvrďte Áno, ak chcete skutočne len aktualizovať zariadenia.  

  
Viac informácii nájdete v Malej užívateľskej príručke BBIQ.  

Overte si funkčnosť vysielačov 
 
Vytváraním databázy sa  zároveň aktivovali všetky vysielače v pamäti rádioprijímača, cez ktorý bolo 
programovanie vykonávané. 
 
Po ukončení aktualizácie sa databáza so sériovými (identifikačnými) číslami vysielačov uloží do pamäte 
OPJ. Ak prebehla aktualizácia správne, po stlačení ktoréhokoľvek aktívneho tlačidla vysielača sa zopne  
relé na OPJ. Ak ste pri inicializácii aktivovali všetky štyri tlačidlá, krátkym stlačením ktorékoľvek tlačidla na 
vysielačoch bude okamžite zopnuté relé na OPJ. 

▪ Kliknite na tlačidlo Komunikovať so zariadením. Začne prebiehať aktualizácia a databáza je odoslaná 
do OPJ. Aplikácia potvrdí úspešnú komunikáciu. Potvrďte OK. 
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Príklad B -  softwarové nastavenia 

PRIPOJENIE 4 RÁDIOPRIJÍMAČOV , 4 OPERAČNO-PAMÄŤOVÝCH JEDNOTIEK 
UNI SIEŤ A INICIALIZÁCIA RÔZNYCH TLAČIDIEL VYSIELAČA PRE RÔZNE 
RÁDIOPRIJÍMAČE - OVLÁDANÉ SÚ 4 BRÁNY, KAŽDÁ INÝM TLAČIDLOM 
VYSIELAČA. 

V systéme sú zapojené 4 OPJ UNI SIEŤ RS485 a štyri rádioprijímače. Ku konkrétnej OPJ je 
pripojený vždy len jeden rádioprijímač.  Každý z rádioprijímačov využíva len jeden kanál na 
komunikáciu s rádiovysielačom – je možné zopnúť relé na OPJ len cez jedno konkrétne tlačidlo 
rádiovysielača. Toto riešenie je vhodné, ak ovládate viaceré brány / rampy v objekte a je dôležité, 
aby sa stlačením jedného tlačidla na vysielači nezopli viaceré relé – neotvorili viaceré brány. Každý 
z užívateľov má právo vstupovať cez všetky brány, t.j. všetky tlačidlá na vysielači sú funkčné.  

Pre naprogramovanie sériových čísiel vysielačov do OPJ postačí, ak programovanie a vytvorenie 
databázy urobíte na jednej OPJ, pričom v databáze musíte mať vytvorené všetky zariadenia, t.j. 4 
OPJ a na tieto zariadenia priraďujete jednotlivé rádiovysielače. Takto vytvorenú  databázu pošlete – 
aktualizujete v ostatných OPJ v systéme.  

SOFTVÉROVÉ NASTAVENIE OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY UNI SIEŤ 

▪ V programe BBIQ si vytvorte zariadenie. V hlavnom okne programu BBIQ kliknite na tlačidlo 
Zariadenia. Zobrazí sa okno Zoznam zariadení. 

B 
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Harwarové nastavenia / Inicializácia rádioprijímača a aktivácia tlačidiel rádiovysielača 

▪ Zvoľte Typ zariadenia DEK(iButton) / BES (RFID) – operačná jednotka.  
▪ Nastavte komunikačnú linku - COM port, na ktorom je pripojený programátor-prevodník USB-

RS485. 
▪ Nastavte sieťovú adresu na komunikačnej linke, rovnaká musí byť nastavená na OPJ pomocou 

DIP prepínačov.  
▪ Podobne nastavte aj ostatné zariadenia. 

Na OPJ cez, ktorú budete programovať rádiovysielače, nastavte Sieťovú adresu na 
komunikačnej linke na adresu 31 - sieťová . 

▪ Ak je OPJ už v programe definovaná v  Zozname zariadení kurzorom označte zariadenie, ktoré 
máte pripojené on-line a  následne kliknite na tlačidlo Vlastnosti zariadenia. 

▪ Nastavte sieťovú adresu na komunikačnej linke na adresu 31 - sieťová adresa . 

HARDVÉROVÉ NASTAVENIE OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKE UNI SIEŤ 
A PRIPOJENIE RÁDIOPRIJÍMAČA K OPJ 
 
▪ Pomocou DIP prepínačov nastavte na OPJ adresu 31 (postupujte podľa tabuľky zobrazenej na 

OPJ). 
▪ Pripojte rádioprijímač k OPJ podľa nasledovnej schémy č.1.  
▪ Pripojte opätovne OPJ k zdroju napájania, ktorý zodpovedá príslušným technických parametrov.  

Nastavená sieťová adresa 
sa inicializuje vždy po 
pripojení OPJ k zdroju 
napájania (po resete). 

schéma č.1 
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Inicializácia rádioprijímača 

Rádiovysielač má štyri tlačidlá a každé tlačidlo komunikuje s rádioprijímačom cez iný kanál. 
Preto je dôležité v rádioprijímači  inicializovať tlačidlá vysielača, t.j. definovať, cez ktoré 
tlačidlo – cez ktorý kanál budú spolu komunikovať. Počet tlačidiel vysielača, ktoré pre daný 
rádioprijímač inicializujete, závisí od konfigurácie systému. Inicializovať môžete, napr. len 
jedno tlačidlo alebo aj všetky štyri. 

INICIALIZÁCIA RÁDIOPRIJÍMAČA A AKTIVÁCIA TLAČIDIEL RÁDIOVYSIELAČA 
- NASTAVENIE KOMUNIKAČNÝCH KANÁLOV MEDZI PRIJÍMAČOM A VYSIELAČOM 

Pre inicializáciu musíte mať zapojené všetky rádioprijímače, napr. paralelne (viď schéma 2). Toto 
zapojenie je len dočasné. Po ukončení programovania pripojte rádioprijímače k príslušným OPJ na 
miesto určenia (schéma 3). 

Pred samotným pridávaním sériových čísel do databázy v programe BBIQ je nevyhnutné 
inicializovať rádioprijímače a to priradením tlačidiel rádiovysielača, t.j. definovaním 
komunikačného kanála medzi jednotlivými prijímačmi a vysielačom. V praxi to znamená, že 
rádioprijímač bude reagovať len na zatlačenie tlačidla zadefinovaného počas inicializácie. 
 
Inicializáciu vykonáte len s jedným rádiovysielačom. Tieto nastavenia budú platiť pre všetky ostatné 
vysielače neskôr pridané do databázy OPJ v programe BBIQ. 

schéma 2 - paralelné zapojenie rádioprijímačov, zapojenie je 

schéma 3 -  zapojenie rádioprijímačov vo funkčnom systéme na 
mieste určenia. 
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Inicializácia všetkých štyroch tlačidiel vysielača/kanálov na jednom rádioprijímači. 
 
Inicializácia tlačidiel bude nasledovná: 

rádioprijímač 1 – tlačidlo 1 – kanál 1 – OPJ 1 
rádioprijímač 2 – tlačidlo 2 – kanál 2 – OPJ 2 
rádioprijímač 3 – tlačidlo 3 – kanál 3 – OPJ 3 
rádioprijímač 4 – tlačidlo 4 – kanál 4 – OPJ 4 

2. Inicializovanie druhého tlačidla vysielača v pamäti druhého rádioprijímača – kanál 2 
▪ Stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa rozsvieti červená LED, potom tlačidlo uvoľnite. 

▪ Stlačte druhé tlačidlo vysielača. Červená a zelená LED zablikajú. Druhý kanál tlačidla je uložený 
na prvej pamäťovej pozícii druhého rádioprijímača (pozícia 0). 

3. Inicializovanie tretieho tlačidla vysielača v pamäti tretieho rádioprijímača – kanál 3 
▪ Stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa rozsvieti červená LED, potom tlačidlo uvoľnite. 

▪ Stlačte druhé tretie vysielača. Červená a zelená LED zablikajú. Tretí kanál tlačidla je uložený na 
prvej pamäťovej pozícii tretieho rádioprijímača (pozícia 0). 

Inicializácia rádioprijímača  

1. Inicializovanie prvého tlačidla vysielača v pamäti prvého rádioprijímača – kanál 1 
▪ Stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa rozsvieti červená LED, potom tlačidlo uvoľnite. 

▪ Stlačte prvé tlačidlo vysielača, červená a zelená LED zablikajú. Prvý kanál tlačidla je uložený na 
prvej pamäťovej pozícii prvého rádioprijímača (pozícia 0). 

4. Inicializovanie štvrtého tlačidla vysielača v pamäti štvrtého rádioprijímača – kanál 4 
▪ Stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa rozsvieti červená LED, potom tlačidlo uvoľnite. 

▪ Stlačte štvrté tlačidlo vysielača. Červená a zelená LED zablikajú. Štvrtý kanál tlačidla je uložený 
na prvej pamäťovej pozícii štvrtého rádioprijímača (pozícia 0). 



 

14                                                                                                                                      Programovanie rádioprijímača a rádiovysielačov 

Uložené pozície budú funkčné na tomto prijímači pre každý aktivovaný / zapamätaný vysielač (pozri 
Aktivácia naprogramovaných vysielačov). 
 
 
Otestovanie inicializovaných tlačidiel 
▪ Stlačte prvé tlačidlo na vysielači a podržte ho - červená a zelená LED sa na prvom rádioprijímači 

zablikajú a následne zostanú cca 1sekundu rozsvietené. LED na ostatných rádioprijímačoch budú 
rýchlo blikať. 

▪ Stlačte druhé tlačidlo na vysielači a podržte ho - červená a zelená LED sa na druhom rádioprijímači 
zablikajú a následne zostanú cca 1sekundu rozsvietené. LED na ostatných rádioprijímačoch budú 
rýchlo blikať. 

▪ Stlačte tretie tlačidlo na vysielači a podržte ho - červená a zelená LED sa na treťom rádioprijímači 
zablikajú a následne zostanú cca 1sekundu rozsvietené. LED na ostatných rádioprijímačoch budú 
rýchlo blikať. 

▪ Stlačte štvrté tlačidlo na vysielači a podržte ho - červená a zelená LED sa na štvrtom rádioprijímači 
zablikajú a následne zostanú cca 1sekundu rozsvietené.  LED na ostatných rádioprijímačoch budú 
rýchlo blikať. 

 
Nahradenie už obsadenej pozície. 
Upozornenie: Ak sa aktivujete tlačidlo vysielača na už obsadenú pozíciu, táto je prepísaná novými dátami. 
Vymazanie pamäte prijímača—pozri str. 9 

Aktivácia tlačidiel rádiovysielača / Vytváranie databázy 

VYTVÁRANIE DATABÁZY V PROGRAME BBIQ 
 
Po inicializácii rádioprijímača musí byť vytvorená databáza v programe BBIQ, do ktorej sa ukladajú 
samotné sériové (identifikačné) čísla všetkých vysielačov. Do databázy je možné uložiť len vysielače 
s rovnakým facility kódom, ktorý bol definovaný v počiatočnej fáze programovania (pri inicializácii 
rádioprijímača). 

▪ V hlavnom okne programu BBIQ kliknite na tlačidlo Identifikátory. Zobrazí sa okno Zoznam 
Identifikátorov, v ktorom vykonáte nastavenia vlastností. 

▪ V Zozname identifikátorov kliknite na tlačidlo Nový 
identifikátor. Aplikácia  Vás môže zároveň vyzvať na 
definovanie komunikačného portu na zadávanie identifikátorov.  

▪ Potvrdením komunikačného portu OK sa zobrazí okno 
vlastností identifikátora. 

Pri vytváraní databázy v BBIQ a posielaní sériových čísel vysielačov stláčajte len to tlačidlo, ktoré je 
v prijímačoch inicializované. Ak boli inicializované viaceré tlačidlá, vyberte si len jedno z nich, ktoré 
budete stláčať na všetkých vysielačoch pri vytváraní databázy. 
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▪ Stlačte  3x tlačidlo na vysielači. Pri každom stlačení tlačidlo krátko podržte, kým sa LED na 
rádioprijímači nerozsvietia cca na 1 sec. (môže sa stať, že pri posielaní sériového čísla vysielača cez 
OPJ do BBIQ, musí byť tlačidlo stlačené aj viac ako 3x) . Stlačenie a podržanie tlačidla je potrebné pri 
vytváraní databázy. Pri prevádzke systému, stačí na aktiváciu rádioprijímača a zopnutie relé v OPJ len  
krátke stlačenie tlačidla.  

▪ Po treťom stlačení (prijatí signálu) prijímač vyšle príslušný signál spolu s Wiegand výstupom do BBIQ. V 
zobrazenom okne v riadku Identifikátor sa zobrazí Wiegand kód vysielača.  

▪ priraďte identifikátor k OPJ - označte Priradenie priamo na zariadenie a označte všetky štyri zariadenia. 

▪ ďalší vysielač  zadáte do databázy 
rovnakým postupom - stlačte  3x tlačidlo 
na vysielači.  V zobrazenom okne v 
riadku Identifikátor sa zobrazí Wiegand 
kód vysielača.  Zadefinujte ďalšie 
vlastnosti identifikátora a priraďte 
identifikátor na zariadenia. 

Viac informácii nájdete v 
Malej užívateľskej príručke 
BBIQ.  

ODOSLANIE DATABÁZY DO OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY - 
AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA 
 
Po naprogramovaní všetkých vysielačov, prípadne pri zmene údajov v  nastavení systému alebo v 
databáze identifikátorov, je potrebné vykonať aktualizáciu zariadení, t.j. odoslať novú databázu do OPJ.  
 
▪ V hlavnom okne kliknite na tlačidlo Zariadenia. Zobrazí sa okno Zoznam zariadení. V zozname kliknite 

na zariadenie - OPJ, ktorú chcete aktualizovať. Ubezpečte sa, že máte pripojenú správnu OPJ a 
aktualizujete správnu databázu. 

Odoslanie databázy do operačno-pamäťovej jednotky 
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▪ Kliknite na tlačidlo Komunikovať so zariadením. Začne prebiehať aktualizácia a databáza je odoslaná 
do OPJ. Aplikácia potvrdí úspešnú komunikáciu. Potvrďte OK. 

▪ Ak chcete len aktualizovať zariadenie a nie načítať aj záznamník, v okne Komunikácia so zariadením 
zaškrtnite len funkciu Aktualizovať parametre zariadenia. Kliknutím na Komunikovať so zariadením 
začne prebiehať komunikácia podľa nastavenia,  systém Vás môže vyzvať na potvrdenie operácie. 
Potvrďte Áno, ak chcete skutočne len aktualizovať zariadenia.  

  
Viac informácii nájdete v Malej užívateľskej príručke BBIQ.  

▪ Na pravej strane okna Zoznam zariadení začnú blikať tlačidlá Komunikovať so zariadením a Dôvody 
aktualizácie.  

▪ Ak máte OPJ pripojenú k PC, pristúpte k aktualizácii zariadenia kliknutím na tlačidlo Komunikovať so 
zariadením. Zobrazí sa okno Komunikácia so zariadením. 

AKTIVÁCIA NAPROGRAMOVANÝCH VYSIELAČOV V OSTATNÝCH 
RÁDIOPRIJÍMAČOCH A OVERENIE FUNKČNOSTI VYSIELAČOV 
 
Pri vytváraní databázy v BBIQ cez tlačidlo 1 budú vysielače aktívne len v rádioprijímači 1. Naprogramované 
vysielače v OPJ je potrebné v ostatných prijímačoch aktivovať a to nasledovne: 
▪ Zapojte rádioprijímače paralelne s jednou pripojenou OPJ podľa schémy č.2 (str. 11). 

▪ Stlačte  3x druhé tlačidlo na vysielači. Pri každom stlačení tlačidlo krátko podržte, kým sa LED na 
druhom rádioprijímači  nerozsvietia cca na 1 sec. (môže sa stať, že pri aktivovaní sériového čísla v 
rádioprijímači musí byť tlačidlo stlačené aj viac ako 3x) . Po treťom stlačení sa zopne relé na OPJ.  
Takto aktivujte všetky vysielače pre druhý rádioprijímač. 

▪ Podobne postupujte pri aktivovaní vysielačov pre tretí prijímač (tlačidlo 3) a štvrtý prijímač (tlačidlo 4). 
 

▪ Po ukončení aktualizácie sa databáza so sériovými (identifikačnými) číslami vysielačov uloží do pamäte 
OPJ.  Ak prebehla aktualizácia OPJ a aktivácia rádiovysielačov správne, po stlačení prvého tlačidla 
na ktoromkoľvek rádiovysielači, zareaguje jasným bliknutím LED  prvý rádioprijímač 1 a zopne sa relé 
na OPJ. 

▪ Po stlačení druhého tlačidla na ktoromkoľvek rádiovysielači zareaguje jasným bliknutím LED  druhý 
rádioprijímač  a zopne sa relé na OPJ.  

▪ Po stlačení tretieho tlačidla na ktoromkoľvek rádiovysielači zareaguje jasným bliknutím LED  tretí 
rádioprijímač a zopne sa relé na OPJ.  

▪ Po stlačení štvrtého tlačidla na ktoromkoľvek rádiovysielači zareaguje jasným bliknutím LED  štrvtý 
rádioprijímač a zopne sa relé na OPJ. 

Inicializácia rádioprijímača 
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PRIPOJENIE 4 RÁDIOPRIJÍMAČOV , 4 OPERAČNO-PAMÄŤOVÝCH JEDNOTIEK 
UNI SIEŤ. INICIALIZÁCIA JEDNÉHO TLAČIDLA VYSIELAČA PRE VŠETKY 
RÁDIOPRIJÍMAČE - OVLÁDANÉ SÚ 4 BRÁNY, UŽÍVATEĽ MÁ PRÁVO OVLÁDAŤ 
LEN JEDEN KONKRÉTNY RÁDIOPRIJÍMAČ. 

V systéme sú zapojené 4 OPJ UNI SIEŤ RS485  a štyri rádioprijímače. Ku konkrétnej OPJ je pripojený vždy 
len jeden rádioprijímač.  Každý z rádioprijímačov využíva rovnaký  kanál na komunikáciu s rádiovysielačom 
– je možné zopnúť relé na OPJ len cez jedno tlačidlo rádiovysielača, t.j. len jedno tlačidlo na vysielači je 
funkčné. Toto riešenie je vhodné, ak ovládate viaceré brány, rampy v objekte a je dôležité selektovať práva 
užívateľov a povoliť im možnosť otvárať len jednu z brán.  Samotné selektovanie práv užívateľov sa vykoná 
v programe BBIQ pri vytváraní databázy. 

Pre naprogramovanie sériových čísiel vysielačov do OPJ postačí, ak programovanie a vytvorenie databázy 
urobíte na jednej OPJ, pričom v databáze musíte mať vytvorené všetky zariadenia, t.j. 4 OPJ a na tieto 
zariadenia priraďujete jednotlivé rádiovysielače. Takto vytvorenú túto databázu pošlete – aktualizujete 
v ostatných OPJ v systéme.  

SOFTVÉROVÉ NASTAVENIE OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY UNI SIEŤ 

▪ V programe BBIQ si vytvorte zariadenie. V hlavnom okne programu BBIQ kliknite na tlačidlo 
Zariadenia. Zobrazí sa okno Zoznam zariadení. 

C 

Príklad C - softwarové nastavenie 
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▪ Zvoľte Typ zariadenia DEK(iButton) / BES (RFID) – operačná jednotka.  
▪ Nastavte komunikačnú linku - COM port, na ktorom je pripojený programátor-prevodník USB-

RS485. 
▪ Nastavte sieťovú adresu na komunikačnej linke, rovnaká musí byť nastavená na OPJ pomocou 

DIP prepínačov.  
▪ Podobne nastavte aj ostatné zariadenia. 

Na OPJ, cez ktorú budete programovať rádiovysielače, nastavte Sieťovú adresu na 
komunikačnej linke na adresu 31 - sieťová . 

▪ Ak je OPJ už v programe definovaná v  Zozname zariadení kurzorom označte zariadenie, ktoré 
máte pripojené on-line a  následne kliknite na tlačidlo Vlastnosti zariadenia. 

▪ Nastavte sieťovú adresu na komunikačnej linke na adresu 31 - sieťová adresa . 

HARVÉROVÉ NASTAVENIE OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY UNI SIEŤ 
A PRIPOJENIE RÁDIOPRIJÍMAČA K OPJ 
 
▪ Pomocou DIP prepínačov nastavte na OPJ adresu 31 (postupujte podľa tabuľky zobrazenej na 

OPJ). 
▪ Pripojte rádioprijímač k OPJ podľa nasledovnej schémy č.1.  
▪ Pripojte opätovne OPJ k zdroju napájania, ktorý zodpovedá príslušným technických parametrov.  

Nastavená sieťová adresa 
sa inicializuje vždy po 
pripojení OPJ k zdroju 
napájania (po resete). 

schéma č.1 

Harwarové nastavenia 
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Inicializácia rádioprijímača 

Rádiovysielač má štyri tlačidlá a každé tlačidlo komunikuje s rádioprijímačom cez iný kanál. 
Preto je dôležité v rádioprijímači  inicializovať tlačidlá vysielača, t.j. definovať, cez ktoré 
tlačidlo – ktorý kanál budú spolu komunikovať. Počet tlačidiel vysielača, ktoré pre daný 
rádioprijímač inicializujete závisí od konfigurácie systému. Inicializovať môžete, napr. len 
jedno tlačidlo alebo aj všetky štyri. 

INICIALIZÁCIA RÁDIOPRIJÍMAČA A AKTIVÁCIA TLAČIDIEL RÁDIOVYSIELAČA 
- NASTAVENIE KOMUNIKAČNÝCH KANÁLOV MEDZI PRIJÍMAČOM A VYSIELAČOM 

Pre inicializáciu musíte mať zapojené všetky rádioprijímače, napr. paralelne (viď schéma 2). Toto 
zapojenie je len dočasné. Po ukončení programovania, pripojte rádioprijímače k príslušným OPJ na 
miesto určenia (schéma 3). 

Pred samotným pridávaním sériových čísel do databázy v programe BBIQ, je nevyhnutné 
inicializovať rádioprijímače a to priradením tlačidla rádiovysielača, t.j. definovaním 
komunikačného kanála medzi jednotlivými prijímačmi a vysielačom. V praxi to znamená, že 
rádioprijímač bude reagovať len na zatlačenie tlačidla zadefinovaného počas inicializácie. 
 
Inicializáciu vykonáte len s jedným rádiovysielačom. Tieto nastavenia budú platiť pre všetky ostatné 
vysielače neskôr pridané do databázy OPJ v programe BBIQ. 

schéma 2 - paralelné zapojenie rádioprijímačov, zapojenie je 
vhodné pre inicializáciu, programovanie a aktiváciu zariadení 
systému. 

schéma 3 -  zapojenie rádioprijímačov vo funkčnom systéme na 
mieste určenia. 
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Inicializácia všetkých štyroch tlačidiel vysielača/kanálov na jednom rádioprijímači. 
 
Inicializácia tlačidiel bude nasledovná: 

rádioprijímač 1 – tlačidlo 1 – kanál 1 – OPJ 1 
rádioprijímač 2 – tlačidlo 1 – kanál 1 – OPJ 2 
rádioprijímač 3 – tlačidlo 1 – kanál 1 – OPJ 3 
rádioprijímač 4 – tlačidlo 1 – kanál 1 – OPJ 4 

2. Inicializovanie prvého tlačidla vysielača v pamäti druhého rádioprijímača – kanál 1 
▪ Stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa rozsvieti červená LED, potom tlačidlo uvoľnite. 

▪ Stlačte prvé tlačidlo vysielača. Červená a zelená LED zablikajú. Prvý kanál tlačidla je uložený na 
prvej pamäťovej pozícii druhého rádioprijímača (pozícia 0). 

3. Inicializovanie prvého tlačidla vysielača v pamäti tretieho rádioprijímača – kanál 1 
▪ Stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa rozsvieti červená LED, potom tlačidlo uvoľnite. 

▪ Stlačte prvé tretie vysielača. Červená a zelená LED zablikajú. Prvý kanál tlačidla je uložený na 
prvej pamäťovej pozícii tretieho rádioprijímača (pozícia 0). 

Inicializácia rádioprijímača a aktivácia tlačidiel rádiovysielača 

1. Inicializovanie prvého tlačidla vysielača v pamäti prvého rádioprijímača – kanál 1 
▪ Stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa rozsvieti červená LED, potom tlačidlo uvoľnite. 

▪ Stlačte prvé tlačidlo vysielača, červená a zelená LED zablikajú. Prvý kanál tlačidla je uložený na 
prvej pamäťovej pozícii prvého rádioprijímača (pozícia 0). 

4. Inicializovanie prvého tlačidla vysielača v pamäti štvrtého rádioprijímača – kanál 1 
▪ Stlačte tlačidlo PR na rádioprijímači a držte, kým sa rozsvieti červená LED, potom tlačidlo uvoľnite. 

▪ Stlačte prvé tlačidlo vysielača. Červená a zelená LED zablikajú. Prvý kanál tlačidla je uložený na 
prvej pamäťovej pozícii štvrtého rádioprijímača (pozícia 0). 
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Uložené pozície budú funkčné na tomto prijímači pre každý aktivovaný / zapamätaný vysielač (pozri 
Aktivácia naprogramovaných vysielačov). 
 
Otestovanie inicializovaných tlačidiel 
Stlačte tlačidlo 1 na vysielači a podržte ho - červená a zelená LED na všetkých  rádioprijímačoch zablikajú 
a následne zostanú cca. 1sekundu rozsvietené. 
 
Nahradenie už obsadenej pozície. 
Upozornenie: Ak sa aktivujete tlačidlo vysielača na už obsadenú pozíciu, táto je prepísaná novými dátami. 
Vymazanie pamäte prijímača—pozri str. 9 

Inicializácia rádioprijímača a aktivácia tlačidiel rádiovysielača 

VYTVÁRANIE DATABÁZY V PROGRAME BBIQ 
 
Po inicializácii rádioprijímača musí byť vytvorená databáza v programe BBIQ, do ktorej sa ukladajú 
samotné sériové (identifikačné) čísla všetkých vysielačov. Do databázy je možné uložiť len vysielače 
s rovnakým facility kódom, ktorý bol definovaný v počiatočnej fáze programovania (pri inicializácii 
rádioprijímača). 

▪ V hlavnom okne programu BBIQ kliknite na tlačidlo Identifikátory. Zobrazí sa okno Zoznam 
Identifikátorov, v ktorom vykonáte nastavenia vlastností. 

▪ V Zozname identifikátorov kliknite na tlačidlo Nový 
identifikátor. Aplikácia  Vás môže zároveň vyzvať na 
definovanie komunikačného portu na zadávanie identifikátorov.  

▪ Potvrdením komunikačného portu OK sa zobrazí okno 
vlastností identifikátora. 

Pri vytváraní databázy v BBIQ a posielaní sériových čísel vysielačov stláčajte len to tlačidlo, ktoré je 
v prijímačoch inicializované. Ak boli inicializované viaceré tlačidlá, vyberte si len jedno z nich, ktoré 
budete stláčať na všetkých vysielačoch pri vytváraní databázy. 

▪ Stlačte  3x tlačidlo na vysielači. Pri každom stlačení tlačidlo krátko podržte, kým sa LED na 
rádioprijímači nerozsvietia cca na 1 sec. (môže sa stať, že pri posielaní sériového čísla vysielača cez 
OPJ do BBIQ musí byť tlačidlo stlačené aj viac ako 3x) . Stlačenie a podržanie tlačidlo je potrebné len 
pri vytváraní databázy. Pri prevádzke systému, stačí na aktiváciu rádioprijímača a zopnutie relé v OPJ 
len  krátke stlačenie tlačidla.  

▪ Po treťom stlačení (prijatí signálu) prijímač vyšle príslušný signál spolu s Wiegand výstupom do BBIQ. V 
zobrazenom okne v riadku Identifikátor sa zobrazí Wiegand kód vysielača.  

▪ priraďte identifikátor k OPJ  - Priradenie priamo na zariadenie. Označte len jedno zariadenie - bránu, 
ktorá bude týmto vysielačom ovládaná. 
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▪ ďalší vysielač  zadáte do databázy 
rovnakým postupom - stlačte  3x tlačidlo 
na vysielači.  V zobrazenom okne v riadku 
Identifikátor sa zobrazí Wiegand kód 
vysielača.  Zadefinujte ďalšie vlastnosti 
identifikátora a priraďte identifikátor na 
konkrétne zariadenie. 

▪ pri zadávaní vysielačov je potrebné označiť 
správne zariadenie podľa toho, ktorú bránu 
má vysielač ovládať. 

V zozname zariadení si môžete 
identifikátory filtrovať podľa priradenia 
na zariadenie. Viac informácii v Malej 
užívateľskej príručke BBIQ.  

Vytváranie databázy 
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ODOSLANIE DATABÁZY DO OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY - 
AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA 
 
Po naprogramovaní všetkých vysielačov, prípadne pri zmene údajov v  nastavení systému alebo v 
databáze identifikátorov, je potrebné vykonať aktualizáciu zariadení, t.j. odoslať novú databázu do OPJ.  
 
▪ V hlavnom okne kliknite na tlačidlo Zariadenia. Zobrazí sa okno Zoznam zariadení. V zozname kliknite 

na zariadenie - OPJ, ktorú chcete aktualizovať. Ubezpečte sa, že máte pripojenú správnu OPJ a 
aktualizujete správnu databázu. 

▪ Kliknite na tlačidlo Komunikovať so zariadením. Začne prebiehať aktualizácia a databáza je odoslaná 
do OPJ. Aplikácia potvrdí úspešnú komunikáciu. Potvrďte OK. 

▪ Ak chcete len aktualizovať zariadenie a nie načítať aj záznamník, v okne Komunikácia so zariadením 
zaškrtnite len funkciu Aktualizovať parametre zariadenia. Kliknutím na Komunikovať so zariadením 
začne prebiehať komunikácia podľa nastavenia,  systém Vás môže vyzvať na potvrdenie operácie. 
Potvrďte Áno, ak chcete skutočne len aktualizovať zariadenia.  

  
Viac informácii nájdete v Malej užívateľskej príručke BBIQ.  

▪ Na pravej strane okna Zoznam zariadení začnú blikať tlačidlá Komunikovať so zariadením a Dôvody 
aktualizácie.  

▪ Ak máte OPJ pripojenú k PC, pristúpte k aktualizácii zariadenia kliknutím na tlačidlo Komunikovať so 
zariadením. Zobrazí sa okno Komunikácia so zariadením. 

Odoslanie databázy do operačno-pamäťovej jednotky 
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AKTIVÁCIA NAPROGRAMOVANÝCH VYSIELAČOV V OSTATNÝCH 
RÁDIOPRIJÍMAČOCH A OVERENIE FUNKČNOSTI VYSIELAČOV 
 
Pri vytváraní databázy v BBIQ cez tlačidlo 1 budú vysielače aktívne len v rádioprijímači, ktorý je pripojený k 
OPJ. Ak máte všetky 4 rádioprijímače zapojené paralelne, a v každom je inicializované prvé tlačidlo 
vysielača, tak vysielače sú aktívne vo všetkých rádioprijímačoch.  
 
Ak ste mali pripojený len  rádioprijímač 1, je potrebné naprogramované vysielače v OPJ aktivovať v 
ostatných prijímačoch a to nasledovne: 
 
▪ Zapojte rádioprijímače paralelne s jednou pripojenou OPJ podľa schémy č. 2 (str.19). 
▪ Stlačte  3x prvé tlačidlo na vysielači. Pri každom stlačení tlačidlo krátko podržte, kým sa LED na 

rádioprijímačoch nerozsvietia cca. na 1 sec. (môže sa stať, že pri aktivovaní sériového čísla v 
rádioprijímači musí byť tlačidlo stlačené aj viac ako 3x) . Po treťom stlačení sa zopne relé na OPJ.  
Takto aktivujte všetky vysielače pre zvyšné rádioprijímače. 

▪ Po ukončení aktualizácie sa databáza so sériovými (identifikačnými) číslami vysielačov uloží do pamäte 
OPJ.  Ak prebehla aktualizácia OPJ a aktivácia rádiovysielačov správne, po stlačení prvého tlačidla na 
ktoromkoľvek rádiovysielači zareagujú jasným bliknutím LED  všetky rádioprijímače a zopne sa relé na 
OPJ. 

 

Aktivácia tlačidiel vysielača 
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PRIDÁVANIE KÓDU BEZKONTAKTNÉHO PRÍVESKU VYSIELAČA DO 
OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY - PRIDÁVANIE RFID  PRÍVESKOV 
 

Každý rádiovysielač obsahuje identifikačné číslo (kód pre RF frekvenciu), ktorého  ukladanie do pamäte 
operačno-pamäťovej jednotky je popísané v príkladoch A, B a C. Zároveň je tento typ vysielača osadený aj 
bezkontaktným príveskom RFID, ktorý pracuje na frekvencii 125 KHz.  
 
RF kód vysielača a kód RFID bezkontaktného prívesku vysielača  sú rozdielne, preto je potrebné uložiť kód 
bezkontaktného prívesku RFID  vysielača do pamäte OPJ samostatne a to pomocou bezkontaktnej čítačky, 
podobne ako pri štandardných RFID kartách alebo príveskoch. 

D 

SOFTVÉROVÉ NASTAVENIE OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY UNI SIEŤ 

▪ Zvoľte Typ zariadenia DEK(iButton) / BES (RFID) – operačná jednotka.  
▪ Nastavte komunikačnú linku - COM port, na ktorom je pripojený programátor-prevodník USB—RS485. 
▪ Nastavte sieťovú adresu na komunikačnej linke od 0 po 31 . 
▪ Ak je OPJ už v programe definovaná v  Zozname zariadení kurzorom označte zariadenie, ktoré máte 

pripojené on-line a  následne kliknite na tlačidlo Vlastnosti zariadenia. 
▪ Pripojte čítačku k OPJ a nastavte na OPJ rovnakú sieťovú adresu akú ste nastavili v programe BBIQ. 
▪ Priveďte napätie k OPJ. 

▪ V programe BBIQ si vytvorte zariadenie. V hlavnom okne programu BBIQ kliknite na tlačidlo Zariadenia. 
Zobrazí sa okno Zoznam zariadení. Kliknite na Nové zariadenie. 

schéma 4 -  zapojenie bezkontaktnej čítačky 
ACCESS 7AH k operačno-pamäťovej 
jednotke UNI SIEŤ RS485 

Príklad D -  pridávanie bezkontaktných príveskov  vysielača 



 

26                                                                                                                                      Programovanie rádioprijímača a rádiovysielačov 

VYTVÁRANIE DATABÁZY V PROGRAME BBIQ 

▪ V hlavnom okne programu BBIQ kliknite na tlačidlo Identifikátory. Zobrazí sa okno Zoznam 
Identifikátorov, v ktorom vykonáte nastavenia vlastností. 

▪ V Zozname identifikátorov kliknite na tlačidlo Nový 
identifikátor. Aplikácia  Vás môže zároveň vyzvať na 
definovanie komunikačného portu na zadávanie identifikátorov.  

▪ Potvrdením komunikačného portu OK sa zobrazí okno 
vlastností identifikátora. 

▪ priložte rádiovysielač k bezkontaktnéj čítačke. V zobrazenom okne v riadku Identifikátor sa zobrazí 
Wiegand kód bezkontaktného prívesku vysielača.  

▪ priraďte identifikátor k OPJ - označte jednu z možností Zaradenie do skupiny alebo Priradenie priamo na 
zariadenie podľa vašich nastavení. 

▪ ďalší bezkontatkný prívesok  zadáte do 
databázy rovnakým postupom - 
priložením vysielača k bezkontkaktnej 
čítačke.  V zobrazenom okne v riadku 
Identifikátor sa zobrazí Wiegand kód 
bezkontaktného prívesku vysielača.  
Zadefinujte ďalšie vlastnosti identifikátora 
a priraďte identifikátor do skupiny alebo na 
zariadenie. 

▪ vytvorenú databázu odošlite do OPJ - 
postup aktualizácie OPJ pozri str. 23 

Podrobné informácie o vytváraní databázy a nastaveniach v 
programe BBIQ nájdete  v Malej užívateľskej príručke BBIQ, 
ktorá je dostupná aj na www.rys.sk 

Pridávanie bezkontaktných príveskov  vysielača 
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Technické parametre rádioprijímača 

TECHNICKÉ PARAMETRE RÁDIOPRIJÍMAČA 
 
Wiegand prijímač F0103000069-CD je superheterodynový prijímač, ktorý pracuje na frekvencii 433,92 MHz 
v AM/ASK modulácii. Skladá sa zo základnej dosky, na ktorej sú výstupy pre pripojenie sieťového napájača, 
a z RF karty. 
 
Dostupné sú 3 výstupy: DATA0 a DATA1, s Wiegand 26 alebo 30 bit formátom a CLOCK. 
Na zálohu dát a obnovenie pamäte je možné využiť externú pamäť. 
Zariadenie je osadené v puzdre pre interiérové použitie. 
 
Výrobok spĺňa Európske normy  72/23/CEE, 89/336/CEE, a nariadenie EN60065. 

Technická špecifikácia 

Základná charakteristika 
▪ pamäť pre 800 kódov  
▪ bezdrôtové ukladanie vysielačov do pamäte 
▪ záloha a obnova dát z a do externej pamäte 
▪ vymazanie celej pamäte 
▪ výstupný signál DATA0, DATA1, CLOCK s 10 

KOhm  pull-up rezistorom 
▪ výstupný signál DATA0, DATA1, ktoré sú 

v súlade s 26 alebo 30 bit Wiegand 
štandardom  

Typ prijímača Superheterodynový 
Demodulácia AM 
Frekvencia prenosu 433,92 MHz 
Frekvencia lokálneho oscilátora 6,6128 MHz 
Medzifrekvencia 10,7 MHz 
Citlivosť -115 dBm 
Výstupná impedancia 50 Ohm 
Napájanie 12/24 V AC/DC 
Spotreba 25 mA 
Výstupy Wiegand 26 alebo 30 
Typ výstupov DATA0, DATA1, CLOCK 
Max. počet kódov 800 
Prevádzková teplota -20 - +70°C 

Vonkajšie rozmery obr. 1 105 x 45 x 28 mm 
Váha 65 g 

Spolupracuje s RF vysielačom: F0104000031-A, F0104000030-A 

Vonkajšie rozmery 
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                                   - CLOCK signál je na logickej OR  DATA0 a DATA1 
 
Prijímač   
   LR: Červená LED                                     LV: Zelená LED 
   PR: Červené tlačidlo                                 PV: Zelené tlačidlo 
   CT: konektor pre externú pamäť 
 
 
Pripojenie  
Napájanie:    Svorky 1 a 2: 12 VAC/DC 
                     Svorky 1a 3: 24 VAC/DC 
Anténa:         Svorka 9: GND anténa (RG58) 
                     Svorka 10: anténa 
CLOCK:        Svorka 6: CLOCK 
Wiegand:      Svorka 7: DATA_0 
                     Svorka 8: DATA_1 

Doplnkové funkcie rádioprijímača 

Zmena výstupného formátu 
Nasledujúci postup popisuje možnosť zmeny formátu výstupného Wiegand protokolu nastavením 26 alebo 
30 bit. 
 
▪ stlačte a podržte stlačené tlačidlo LV na 4 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED, potom tlačidlo 

uvoľnite. V tomto momente zelená LED signalizuje aktuálne nastavenie  výstupného formátu 
nasledovne: 

 
ZELENÁ LED SVIETI  → 26 bit 
ZELENÁ LED BLIKÁ   → 30 bit 

 
▪ pre zmenu výstupného formátu  stlačte červené tlačidlo LR na 1 sekundu: zmeníte formát z 26 na 30 bit 

alebo z 30 na 26 bit. Zelená LED signalizuje zmenu. 
 

DOPLNKOVÉ FUNKCIE RÁDIOPRIJÍMAČA 
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Doplnkové funkcie rádioprijímača 

Vymazanie pamäte  
Tento postup popisuje vymazanie celej pamäte rádioprijímača. Znamená to, že všetky vysielače budú 
vymazané a pamäť sa vráti do pôvodného stavu pred inicializáciou. 
 
▪ stlačte tlačidlo PR, kým sa nerozsvieti červená LED 
▪ uvoľníte tlačidlo PR a potom naraz stlačte tlačidlá PR a PV na 4 sekundy, kým obe LED 3x nezablikajú 

Štruktúra výstupného signálu  
 
26 bit Wiegand 

 
 
 

Legenda 
P1 = párna parita prvých 12 bit-ov ( bit 1) 
Facility code/ kód inštalácie = 8 bit ( bit 2 .. , bit 9) 
Serial Number / sériové číslo = 16 bit ( bit 10 .. , bit 25) 
P2 = nepárna parita posledných 12 bit-ov( bit 26) 
 
 
30 bit Wiegand 

 
 
 

 
Legenda 
P1 = párna parita prvých 14 bit-ov ( bit 1) 
0000 = 4 bity ustálený na „0“ 
Facility code/kód inštalácie = 8 bit ( bit 6 .. , bit 13) 
Serial Number / sériové číslo = 16 bit ( bit 14 .. , bit 29) 
P2 = nepárna parita posledných 14 bit-ov( bit 30) 

P1 Facility code /užívateľský kód Sériové číslo P2 

P1 0000 Facility code /užívateľský kód Sériové číslo P2 

Časový diagram pre DATA0, DATA1 a CLOCK 
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TECHNICKÉ PARAMETRE RÁDIOVYSIELAČA 
 
4-kanálový vysielač 
 
Rádio ovládač CDVI typ F01040000XX (obr. 1) je zariadenie s dvojitou technológiou – s aktívnym RF rádio 
signálom na frekvencii 433,92 MHz v AM/ASK modulácii a vstavaným transponderom (obr. 2), ktorý pracuje 
na frekvencii 125 KHz. Rádio ovládač je vďaka svojmu vysoko bezpečnému kódovaciemu systému 
(Keeloq® Hopping code) určený pre automatické uzamykacie systémy,  systémy proti vlámaniu  a 
prístupové systémy. Bezpečnostný kód sa skladá zo sériového čísla (65526 kombinácií) a užívateľského 
kódu (256 kombinácií). Rádio vysielač a transponder posielajú rovnaké sériové číslo (S/N), ale 
bezpečnostný kód poslaný rádiom je zmenený pri každej aktivácii, čím sa predchádza akémukoľvek riziku 
nedovoleného snímania alebo kopírovania.  Špeciálny algoritmus umožňuje synchronizáciu vysielača a 
prijímača. Kovový rám slúži ako anténa. 
 
Výrobok spĺňa Európske normy (nariadenia) 99/5/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, FCC pravidlá časť 15. 
 
Obj.č.: F0104000031-A 

Počet tlačidiel: 4 
Napájanie: 3 V DC 
Batéria: lítiová batéria CR 2032 – 3 V 
Životnosť batérie: 12 – 18 mesiacov 
Spotreba: 15 mA 

Pracovná frekvencia: 433,92 MHz 
Bezpečnostný RF protokol: Keeloq® Hopping code 
Kombinácia kódov: 264 
S/N  kombinácie: 65536 
Užívateľský kód: 256 
Modulácia: AM/ASK 
Výkon: 150 ÷ 200 µW 
Dosah na otvorenom priestranstve: 100 ÷ 200 m 
Prevádzková teplota: -10 ÷ +55 °C 
Vonkajšie rozmery: 72 x 42 x 13 mm 
Váha: 32 gr. 

Spolupracuje s RF prijímačom: F0103000069-CD, F0204000015-CD 

Technická špecifikácia 

Kódovanie 
Každý vysielač je vyrobený a predaný s rozdielnym jednovýznamovým sériovým číslom nastaveným vo 
výrobe. Skutočný kód vysielača je výsledok špecifického algoritmu, ktorý spája sériové číslo, kľúč výrobcu a 
synchronizačné číslo. 
 
Pamäť 
Bezpečnostný kód vysielača musí byť uložený do prijímača alebo do dostupnej pamäti prijímača. Váš 
dodávateľ alebo montážnik vykoná túto operáciu počas inštalácie alebo vám poskytne potrebné informácie 
počas predaja. Nezabudnite, že stále voľné tlačidlá vysielača môžu byť použité na ďalšie bezdrôtové 
funkcie. Požiadajte svojho dodávateľa, aby vám odporučil najvhodnejší typ prijímača. 

Technické parametre rádiovýsielača 
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Prístup k batérii 
Pre prístup k batérii je potrebné uvoľniť skrutku A (obr. 3) zo spodnej strany vysielača a zložiť  zadný kryt. 
Vyberte starú batériu  a vložte novú rovnakého typu (CR2032). Umiestnite batériu záporným pólom nahor 
(obr. 3). 
 
Poznámka: Použitá batéria musí byť uložená ako odpad do špeciálnej nádoby na to určenej. 

Chyba Riešenie 
Systém neprijíma signál vysielača. Vymeňte batériu vysielača. 
LED vysielača nesvieti.  
  
Systém neprijíma signál vysielača Skontrolujte napájanie prijímača. 

LED vysielača svieti.  

Riešenie problémov 

Technické parametre rádiovýsielača 
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Martinčekova 3, 82109 Bratislava 2 
tel.: +421 2 53412923, fax.: +421 2 53417096 

e-mail: rys@rys.sk 
www.bezpecnebyvanie.sk 
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