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Tieto pokyny obsahujú len po-
pis základných nastavení  pre  
UNI SIEŤ 8RELÉ v programe 
BBIQ. 
 
Návod na používanie programu BBIQ, 
ako aj podrobné technické informácie o 
jednotlivých komponentoch systému 
nájdete na internetových stránkach 
www.rys.sk, alebo nás kontaktujte 
prostredníctvom e-mailu a telefónnych 
čísiel uvedených na zadnej strane. 
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Softvér BBIQ je softvér, ktorý ponúka veľké množstvo užívateľských funkcií pre komplexnú 

správu prístupového systému v bytových domoch, administratívnych budovách a 

priemyselných objektoch.  

 

Táto príručka popisuje len základné nastavenia pre operačno-pamäťovú jednotku 

UNI SIEŤ 8RELÉ-01. 

 
Komplexné nastavenia v programe BBIQ nájdete v Malej užívateľskej príručke dostupnej na 

stiahnutie www.rys.sk, prípadne kontaktujte našu technickú podporu na tel.čísle 02-53412923. 

ČO NÁJDETE V POKYNOCH  

Spracované: 18.05.2018 
 
Software: verzia 3.158 
 

Operačno-pamäťová jednotka (OPJ) UNI SIEŤ 8RELÉ-01 má niekoľko technických odlišností od 

štandardných sieťových OPJ. Podrobný popis technických vlastností je uvedený na strane 6-7. Pre 

nastavenie sieťovej adresy sa využívajú dva jumpre umiestnené na doske plošného spoja. Nastaviť 

je možné len adresy v rozsahu 0-3, tzn. do siete je možné zapojiť len 4 OPJ UNI SIEŤ 8RELÉ-01.  

PRÍKLADY VYUŽITIA UNI SIEŤ 8RELÉ-01 

Pokyny pre nastavenie UNISIEŤ8RELÉ 

1. POUŽITIE VO VÝŤAHU PRE KONTROLOVANÚ VOĽBU POSCHODIA 
UNI SIEŤ 8RELÉ-01 sa najčastejšie používa na kontrolované používanie výťahu. Vo vlastnostiach 

každého identifikátora je možné definovať, ktoré z ôsmych  prepínacích relé bude môcť identifikátor 

aktivovať, t.j. napr. na ktoré poschodie môže osoba vstupovať.  Vo výťahu je na tlačidlovom panely 

inštalovaná RFID čítačka / dotyková plocha. Osoba, ktorá vstúpi do výťahu, priloží identifikátor k 

čítačke a na ovládacom panely výťahu budú funkčné len tie tlačidlá poschodí, na ktoré má táto osoba 

povolený prístup. Týmto spôsobom je možné kontrolovať pohyb osôb aj po vstupe do chráneného 

priestoru a vymedziť im prístup len na niektoré poschodia, prípadne len jedno poschodie. 

2. POUŽITIE V INTERIÉROVÝCH PRIESTOROCH NA KONTROLU VSTUPU A ZOPÍNANIE ZARIADENÍ 
UNI8RELÉ  je  schopné ovládať aj  iné zariadenia  ako  sú  napríklad elektrické zámky, spínač svetla, 

vypnutie alarmu a pod. Preto je možné povoliť vstup oprávneným osobám  do  vyhradených  priesto-

rov - sprístupniť cestu určitým smerom.  Zároveň je možné zabezpečiť zopnutie svetla, privolanie 

výťahu, odblokovanie alarmu a pod. UNI SIEŤ 8RELÉ-01 odporúčame využívať na odblokovanie 

interiérových dverí, napr. chodba, sklad, pivnica a pod. Neodporúčame jej použitie na hlavné vchodo-

vé dvere, nakoľko neumožňuje signalizáciu stavu dverí a ani zopnutie z domáceho telefónu (externý 

impulz). 
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Nastavenie sieťovej adresy 

NASTAVENIE SIEŤOVEJ ADRESY 

Operačno-pamäťová jednotka (OPJ) UNI SIEŤ 8RELÉ-01 má niekoľko technických odlišností od 

štandardných sieťových OPJ. Podrobný popis technických vlastností je uvedený na strane 7. 

 

Pre nastavenie sieťovej adresy sa využívajú dva jumpre umiestnené na doske plošného spoja. 

Nastaviť je možné len sieťové adresy v rozsahu 0-3, tzn. do siete je možné zapojiť len 4 OPJ UNI 

SIEŤ 8RELÉ-01.  

Nastavenie času zopnutia relé 
OPJ UNI SIEŤ 8RELÉ-01 neobsahuje žiadne hardvérové nástroje pre nastavenie časovej dĺžky zo-

pnutia relé. Tá je nastavené na 6 sekúnd a nie je možné ju meniť ani softvérovo. 

Jumpre (čierne) pre nastavenie sieťovej 
adresy umiestnené na doske plošného 
spoja UNI SIEŤ 8RELÉ-01. 

Skratovací kontakt BLK 
a  LED pre signalizáciu 
servisného zopnutia 
všetkých kontaktov na-
raz. 

Servisné zopnutie všetkých kontaktov (funkcia BLK) 
Ak je v prípade servisného zásahu potrebné zopnúť všetky relé kontakty 1-8 naraz, prepojte skrato-

vaciu svorku BLK so svorkou GND. Kontakty budú zopnuté až do fyzického rozopnutia (odpojenia) 

kontaktu BLK od GND. Spojenie BLK a GND je signalizované LED na DPS.  

 

Funkcia BLK sa využíva najmä inštalácii UNI SIEŤ 8RELÉ-01 vo výťahoch pri servisných zásahoch, 

kedy je potrebné odblokovať všetky kontakty tak, aby mohol byť výťah používaný bez obmedzenia. 
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PRIDANIE NOVÉHO ZARIADENIA UNI SIEŤ 8 RELÉ-01 
 
▪ V hlavnom okne kliknite na tlačidlo Zariadenia. Zobrazí sa okno Zoznam zariadení. 

▪ V okne Zoznam zariadení, kliknite na Nové zariadenie. Zobrazí sa nové okno Zariadenie. 

▪ V okne zariadenia vyberte typ Uni8relé - operačná jednotka. 

Umiestnenie/popis zariadenia - popisuje  
kde v objekte sa zariadenie nachádza. 
 
Kontaktná osoba - osoba zodpovedná za 
správu systému. 
 
Poznámky - informácie týkajúce sa daného 
zariadenia. 

Definícia komunikačnej linky - komunikačný port na PC, cez ktorý zariadenie komunikuje. Definovať  v 
tvare napr. com1 (na pripojenie k PC sa využíva programátor-prevodník, viac v Malej užívateľskej príručke 
BBIQ, str.35). 
 
Sieťová adresa na komunikačnej linke - sieťová adresa zariadenia (adresa od 0 po 3). Rovnaká adresa 
musí byť nastavená aj na samotnom zariadení (nastavenie pomocou jumprov, viď strana 3). 
 
Vypnúť online komunikáciu - pri definovaní nového zariadenia je štandardne online komunikácia vypnutá, 
aby nedošlo k nežiaducemu prepísaniu databáz pripojených zariadení.  Pokiaľ je zariadenie off-line, v 
zozname zariadení je vysvietený názov červenou farbou  a v stĺpci Offl! je poznámka Offl!  
 
Nezaznamenať udalosti s identifikátormi - označte túto funkciu, ak nie je vhodné, aby boli na danom 
zariadení zaznamenávané udalosti s identifikátormi, napr. z dôvodu neželaného zaplnenia pamäte PC. 

Popis nastavení v okne Zariadenie 

▪ Po nastavení vlastností zariadenia potvrďte OK.  

▪ Ďalej postupujte podľa Malej užívateľskej príručky BBIQ str. 17. 

UPOZORNENIE: ostatné nastavenia ako Zatvárací čas v sekundách, Opakovaný alarm, Povoliť 
upozornenie na nezatvorené dvere, Zaznamenať udalosti zatvorenia a Povoliť otvorenie externým 
impulzom nie sú pre Uni8Relé podporované a preto ich nie je možné využívať. 

Pridanie nového zariadenia 
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Nastavenie ovládania relé vo vlastnostiach identifikátorov 

NASTAVENIE OVLÁDANIE JEDNOTLIVÝCH RELÉ  
 
Oprávnenie užívateľa ovládať vybrané relé sa nastavujú vo vlastnostiach identifikátorov.  
▪ V hlavnom okne kliknite na tlačidlo Identifikátory. Zobrazí sa okno Identifikátorov.  

▪ Dvojitým kliknutím na riadok v zozname vyberte identifikátor, pre ktorý chcete vykonať nastavenia. 
Zobrazí sa okno Identifikátor. 

▪ Priraďte identifikátor priamo na 
zariadenie, ktoré ste definovali 
ako Uni8relé - operačná 
jednotka (napr. Výťah osobný). 

▪ Po voľbe zariadenia sa vpravo 
dole zobrazia možnosti 
nastavenia Relé. 

▪ Označte tie relé kontakty 1 až 
8, ktoré má daný identifikátor 
právo ovládať / spínať.  

▪ Pokiaľ sú všetky vlastnosti nastavené, v okne Identifikátor potvrďte OK.  

▪ Pre nastavenie vlastností ďalšieho identifikátora postupujte rovnako. 

Pokiaľ vytvárate novú databázu identifikátorov pre pridanie nového identifikátora postupujte podľa 
Malej užívateľskej príručky BBIQ, str. 20. Vlastnosti nastavte podľa pokynov vyššie. 
 
Priradenie priamo na zariadenie 
Nastaviť právo ovládať relé kontakty Uni8relé je možné len vtedy, ak je identifikátor priradení 
priamo na zariadenie. Tieto práva nie je možné nastavovať pre Skupinu majiteľov identifikátorov, t.j. 
zariadenie Uni8relé nie je možné priradiť do Skupiny majiteľov identifikátorov. 
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UNI SIEŤ 8RELÉ-01 - OPERAČNO-PAMÄŤOVÁ JEDNOTKA 
PRE OVLÁDANIE 8X RELÉ KONTAKTOV  

CEZ 1 DOTYKOVÚ PLOCHU / BEZKONTAKTNÚ ČÍTAČKU 

UNI SIEŤ8RELÉ-01 je sieťová operačno-pamäťová jednotka s možnosťou zopnutia viacerých výstupných 

kontaktov relé cez jednu dotykovú plochu alebo bezkontaktnú čítačku. Pre programovanie a správu OPJ sa 

využíva softvér BBIQ verzia 3.146 a vyššie.  

 

Vo vlastnostiach každého identifikátora je možné definovať, ktoré z ôsmych prepínacích relé bude môcť 

identifikátor aktivovať po priložení k dotykovej ploche / čítačke. Pomocou UNI SIEŤ 8RELÉ-01 je tiež možné 

kontrolovať voľbu pochodia vo výťahu, povoliť vstup oprávneným osobám do vyhradených priestorov - 

sprístupniť cestu určitým smerom. Zároveň je možné zabezpečiť zopnutie svetla, privolanie výťahu, 

odblokovanie alarmu a pod.   

 

Zariadenie neobsahuje výstupy pre signalizáciu ani pre zopnutie cez externý impulz (funkcia ZPK nie je 

podporovaná). OPJ nepodporuje ani funkciu ČSD pre kontrolu stavu dverí, nie je možné kontrolovať, či sú 

dvere správne zatvorené, ani pripojiť prídavné signalizačné zariadenia a preto sa neodporúča jej montáž na 

hlavné vchodové dvere / bránu.  

 

▪ max. 31 operačno-pamäťových jednotiek - adresný systém 

▪ 8x relé  

▪ BLK - skratovací kontakt pre servisné zopnutie všetkých kontaktov relé naraz 

▪ pripojenie k PC cez DUO programátor-prevodník PPM/USB-RS485  

▪ pripojenie do ethernet siete cez prevodník Xport  

 

TECHNICKÉ PARAMETRE OPJ 
Napájanie: 12 V DC 
Spotreba prúdu: 200 mA (zopnutie 8x relé) 
Čítací protokol:  
    - Wiegand 26bit 
    - Wiegand 34 bit 
 
Typ identifikátora: 
    - iButton DS1990R-F5 (DEK) 
    - RFID prívesok/karta - podľa typu pripojenej 
     čítačky 125KHz, 13.56 MHz  (EM, Mifare Classic UID, Desfire) 
 
Podporovaný software: 3.146 
Vstupy:  
   - pre 1 čítacia jednotka RFID 
   - pre 1 dotyková plocha 
Výstupy: 8 x relé (1A) / spínacie relé 
Kapacita užívateľov: 900  
 
Kapacita EEPROM (off-line): 1800 udalostí 
Hodiny reálneho času 
On-line prepojenie a ukladanie záznamov do PC 
Počet sieťových OPJ v systéme: 4 
 
Doba uvoľnenia el.zámku: 6 sek. (nie je možné meniť) 
Rozmery montážnej škatule: 90 x 107 x 65 mm (vxšxh) 
Montáž na DIN lištu, OPJ musí byť chránená pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 

Technické vlastnosti 
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Technické vlastnosti 

POPIS UNI SIEŤ 8RELÉ-01 

ROZMERY VONKAJŠIEHO KRYTU 

Prepojenie LED na DPS cez konektor. 
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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 

www.rys.sk 
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