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1 Úvod
Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte 
tento návod. Aby nedocházelo k ohrožení osob nebo 
poruchám, dodržujte upozornění v kapitole 2 „Bezpeč-
nost“.
Tento návod je součástí vícebodového uzávěru a musí 
být kdykoliv přístupný pro odborný personál.

1.1 Výrobce a servis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 
výrobní závod SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
V případě reklamace nebo potřeby servisu se obraťte 
na vašeho smluvního partnera.

1.2 Určení této dokumentace
Tato dokumentace je určena konečným uživatelům.

1.3 Způsob používání
• IO-modul/IO-modul smart slouží jako rozhraní pro 

elektromechanické uzamykací a odemykací systémy 
(např. A-otvírač, GENIUS A a GENIUS B/Panik).

• IO-modul je určen k použití v interiérech (IP20) 
s teplotou prostředí od 0 °C do 45 °C a montuje se 
buď do vhodných krabic pod omítku nebo ve schvá-
lených odbočných krabicích na omítku.

• Montáž a elektroinstalace musí být provedeny podle 
návodů na montáž.

• IO-modul/IO-modul smart používejte pouze v tech-
nicky bezvadném stavu.

• Oprava IO-modulu/IO-modulu smart není přípustná. 
V případě poruchy se IO-modul/IO-modul smart 
musí vyměnit.

1.4 Omezení používání
• IO-modul smart se nesmí namontovat do kovového 

krytu, protože to vede k zastínění signálu WLAN.
• IO-modul/IO-modul smart se nesmí používat při 

vlhkosti vzduchu > 80 %. Použití v bazénech a/nebo 
ve vlhkých prostorách není povoleno. Vzduch nesmí 
kondenzovat.

• Na IO-modulu/IO-modulu smart a k němu připo-
jených elektromechanických součástech se nesmí 
provádět žádné zásahy a/nebo změny.

1.5 Péče a pokyny k údržbě
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo 
čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel. Může se tím 
poškodit povrchová úprava dílů kování.

1.6 Podmínky a předpoklady 
pro montáž

Před, resp. během montáže dodržujte národní stavební 
předpisy a zákony.

1.7 Rozměrové údaje
Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

1.8 Použité symboly
V tomto dokumentu jsou používány následující pikto-
gramy:

Všeobecná značka výstrahy

Užitečná informace nebo rada

Čtěte dále na příslušném místě návo-
du

V tomto dokumentu jsou používány následující symboly 
pro LED:

LED je vypnutá

LED svítí

LED bliká

LED bliká střídavě v zobrazených 
barvách

1.9 Ostatní znázornění
Písemné znaky v tomto návodu mají následující vý-
znam:
• texty, které následují po těchto značkách, jsou výčty.

– texty, které následují po těchto značkách, jsou 
podřazené výčty.

 f texty, které následují po těchto značkách, jsou po-
kyny k postupu, které je nutno provést v uvedeném 
pořadí.

Křížové odkazy
() Křížový odkaz uvnitř textu je uzavřen do závorek.

1.10 Související podklady
Při montáži IO-modulu/IO-modulu smart bezpodmí-
nečně dodržujte všechny návody na montáž a ovládání, 
které jsou přiloženy k ostatním (volitelným) součástem.
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1.11 Odborná likvidace
Elektrospotřebiče nepatří do domovního odpadu. Zaří-
zení, příslušenství a obal je třeba odevzdat k ekologické 
recyklaci.

2 Bezpečnost
• U všech prací na síti střídavého proudu 230 V do-

držujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100) 
a příslušné národní předpisy.

• Při montáži síťového kabelu na stavbě zajistěte bez-
pečnostní odpojení všech pólů kabelu.

• Jakékoliv změny na IO-modulu jsou nepřípustné. 
• Chybné zapojení může vést ke zničení 

elektroniky.

2.1 Uspořádání výstražných upozornění
Výstražná upozornění v tomto návodu 
• chrání v případě respektování před možným poško-

zením zdraví osob a vznikem věcných škod, 
• klasifikují pomocí signálních slov míru nebezpečí,
• označují pomocí výstražné značky nebezpečí poško-

zení zdraví osob,
• označují druh a zdroj nebezpečí,
• ukazují opatření za účelem předcházení nebezpečí a 

zakazují určité způsoby jednání.
Výstražná upozornění jsou uspořádána podle následují-
cího principu:

SIGNÁLNÍ SLOVO

Druh a zdroj nebezpečí

Vysvětlení k druhu a zdroji nebezpečí

• Opatření k odvrácení nebezpečí

Značka nebezpečí přitom označuje výstražná upozorně-
ní, která varují před nebezpečím poškození zdraví osob.
Druh a zdroj nebezpečí uvádí příčinu ohrožení. Mož-
nými následky jsou v případě nedodržení výstražných 
upozornění např. ohrožení života zásahem elektrickým 
proudem.
V opatřeních jsou uvedeny kroky, které je nutné realizo-
vat za účelem zabránění nebezpečí nebo které jsou za 
účelem zabránění nebezpečí zakázány. 

2.2 Použitá výstražná upozornění

NEBEZPEČÍ

Signální slovo ‚Nebezpečí‘ označuje bezprostředně 
hrozící riziko. Pokud se tomuto nebezpečí nepředejde, 
vede ke smrti nebo těžkým zraněním.

VAROVÁNÍ

Signální slovo ‚Varování‘ označuje možné nebezpečí. 
Pokud se tomuto nebezpečí nepředejde, může vést ke 
smrti nebo těžkým zraněním.

UPOZORNĚNÍ

Signální slovo ‚Upozornění‘ označuje možnou nebez-
pečnou situaci. Pokud se této nebezpečné situaci ne-
předejde, může dojít k lehkým nebo mírným zraněním.

OZNÁMENÍ

Signální slovo ‚Oznámení‘ označuje jednání za účelem 
prevence věcných škod. Respektováním těchto upozor-
nění se zamezí poškození součástí.

Informace, rada atd.

Tato značka upozorňuje na zvláštnosti a označuje okol-
nosti, které vyžadují zvýšenou pozornost.

2.3 Výstražná upozornění

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem

Volně přístupné elektrické součásti

• Práce na síti 230 V smí provádět výhradně odborníci 
v oblasti elektro.

U vodičů vedoucích energii, které jsou vedeny paralelně 
s datovými vodiči (ISDN, DSL, atd.), může dojít k negativní-
mu ovlivnění např. rychlosti přenosu dat.

3 Funkce

3.1 IO-modul
• Rozšíření funkce elektromechanických vícebodových 

uzávěrů KFV (funkce Slave)
• Ovládání cizích pohonů, např. pohonů garážových 

vrat (funkce Master) v kombinaci se systémy kontro-
ly přístupu SIEGENIA (krátce: SIEGENIA ZKS)

• Tři bezpotenciálové výstupní kontakty
• Dva bezpotenciálové vstupní kontakty: 

např. pro domácí telefony na místě instalace a pro 
denní/noční přepínání spínacími hodinami

• Komunikace pomocí SI-BUS
• Bezpečná šifrovaná komunikace pomocí 

AES 128 bitů
• Možnost aktualizace pomocí SI-BUS*
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3.3 GENIUS A / B / PANIK
Pomocí IO-modulu/IO-modulu smart lze GENIUS A / B / 
PANIK rozšířit o následující vstupy a výstupy:
• Obsazení funkcí výstupů:

– Zpětné hlášení při zavření a zamknutí dveří
– Zpětné hlášení při otevření/zavření dveří
– Zpětné hlášení v případě aktivní chyby
– Zpětné hlášení při napětí zap
– Zpětné hlášení při zatažené střelce

• Obsazení funkcí vstupů:
– Rozpínací
– Impulz pro otevření
– Přepínání denního/nočního provozu
– Kombinace denní/noční provoz / otevírání pomo-

cí impulzového ovládání
– Tichý režim (Silent Mode)

3.4 A-otvírač
Pomocí IO-modulu/IO-modulu smart lze A-otvírač rozší-
řit o následující vstupy a výstupy:
• Obsazení funkcí výstupů:

– Zpětné hlášení v případě aktivní chyby
– Zpětné hlášení při „napětí zap“
– Požadavek na otevření na A-otvírači

• Obsazení funkcí vstupů:
– Rozpínací
– Impulz pro otevření

* při online přístupu pomocí routeru WLAN s přístupem na internet

3.2 IO-modul smart
• Rozšíření ovládání elektromechanických vícebodo-

vých uzávěrů KFV umožňujících připojení k WLAN 
aplikací SIEGENIA Comfort 
(lze získat zdarma na Google-Play Store nebo Apple 
App-Store)

• Rozšíření funkce elektromechanických vícebodových 
uzávěrů KFV (funkce Slave)

• Ovládání cizích pohonů, např. pohonů garážových 
vrat aplikací SIEGENIA Comfort (funkce Master)

• Tři bezpotenciálové výstupní kontakty
• Dva bezpotenciálové vstupní kontakty: 

např. pro domácí telefony na místě instalace a pro 
denní/noční přepínání spínacími hodinami

• Vzdálený přístup online pomocí přístupu REMOTE*
• Online správa uživatelů*
• Online PUSH notifikace*
• Komunikace pomocí SI-BUS
• Bezpečná šifrovaná komunikace pomocí 

AES 128 bitů
• Možnost aktualizace pomocí SI-BUS*
* při online přístupu pomocí routeru WLAN s přístupem na internet
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4 Ovládání

4.1 Tlačítka a diody LED

Ovládání IO-modulu/IO-modulu smart předpokládá správné zapojení součástí. 
Za tímto účelem se podívejte do návodu na montáž IO-modulu/IO-modulu smart.

4

1 2 3

Pozice Označení

1 Tlačítko pro ovládání menu

2 LED s menu

3 LED WLAN (pouze u IO-modulu smart)
svítí modře: WLAN aktivní 

bliká modře: aktivní přenos dat pomocí WLAN

4 Stavová dioda LED

4.2 Ovládání menu
 f Pokud diody LED IO-modulu 
již svítí, pak krátce stiskněte 
tlačítko, abyste mohli přecházet 
mezi body menu úrovně 1 (viz 
strana 9).

Diody LED se po cca 2 minutách auto-
maticky vypínají, pokud na IO-modulu 
není provedeno další zadání.

 f Pokud jsou diody LED na IO-mo-
dulu vypnuté, pak krátce stisk-
něte tlačítko, abyste diody LED 
zapnuli.

 f Dioda LED svítí v barvě magenta 
(purpurová).

 f Nyní se nacházíte v menu úrov-
ně 1 (viz strana 9).
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 f Opakovaně krátce stiskněte tla-
čítko, abyste vyvolali další body 
menu úrovně 1. 

 f Každé stisknutí tlačítka je potvr-
zeno akustickým signálem.

 f Pro každý bod menu se ukáže 
jiná barva diody LED (viz strana 
9)

3 s

 f Pro zvolení bodu menu úrovně 2 
podržte cca 3 sekundy stisknuté 
tlačítko menu.

 f Pro potvrzení zazní akustický 
signál.

 f Zvolená funkce v úrovni 2 bude 
zobrazena střídavým barevným 
blikáním.

 f Pro potvrzení zazní akustický 
signál.

3 s

 f Pro uložení nastavení, resp. 
opuštění menu podržte tlačít-
ko znovu stisknuté po dobu 
3 sekund.

 f Pro potvrzení zazní akustický 
signál.

 f Funkce je nastavena.
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5 Nastavitelné funkce na IO-modulu v kombinaci s uzávěrem GENIUS A/B
Schéma připojení s GENIUS A/B

5.1 Struktura menu IO-modulu

Ú
ro

ve
ň 

1 Hlasitost 
bzučáku Out 1 Out 2 Out 3

Druh 
spínání pro 
Out 1 – 3

In 1 In 2 Služby 
zařízení

Systémové 
služby WLAN

Ú
ro

ve
ň 

2

100 % (funkce A) Funkce E Funkce E (Spínací) (funkce 1) Funkce 1 Nový start 
zařízení

Spojení 
zařízení Reset WLAN

75 % Funkce B (funkce G) Funkce G Rozpínací Funkce 2 (funkce 2) Standardní 
nastavení

Odpojení 
zařízení Režim WPS

(50 %) Funkce C Funkce B Funkce B Funkce 3 Funkce 3
Blokování 
systému 
kontroly 
přístupu

25 % Funkce D Funkce C (funkce C) Funkce 4 Funkce 4 Výrobní 
nastavení

0 % Funkce E Funkce F Funkce F Funkce 5 Funkce 5 WLAN zap

Funkce F Funkce H Funkce H Funkce 6 Funkce 6 WLAN vyp

Některé body v menu  „Systémové služby“ a „WLAN“ lze provádět pouze v případě použití zařízení zapojeného do systému SI-BUS a umožňujícího 
připojení k WLAN (např. IO-modul smart, systém kontroly přístupu SIEGENIA). Když funkci nelze provést, jsou body menu přesto vždy viditelné a 
nezobrazuje se chybové hlášení.
Menu „Systémové služby“ lze vyvolat do 10 minut po spuštění systému. Menu „WLAN“ lze vyvolat do 5 minut po spuštění systému
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5.2 Vysvětlení pojmů
Funkce Popis

Dveře otevřené / zavřené Křídlo dveří je otevřené/zavřené

Odemknuto/uzamknuto Uzamykací elementy (závory, čepy, otočné háky) jsou zasunuté/vysunuté.

Denní/noční provoz

V denním režimu se dveře používají pouze s funkcí střelky, při zavírání se dveře nezamknou. Tento druh pro-
vozu se doporučuje pro silně frekventované dveře. 
V kombinaci s volitelnou denní západkou je možný přístup bez oprávnění. 
V nočním provozu se dveře po zavření automaticky zcela zamknou. Tento druh provozu se doporučuje pro 
běžně frekventované dveře, např. v rodinných domech nebo v domech s více obytnými jednotkami.

Střelka ve funkci zatažení Při odemykacím postupu je střelka zatažena do skříně zámku.

Otevření
Otevření = standardní svorka 4: 
Vstup se chová stejně jako vstup na svorce 4 u uzávěru Genius. Tzn., že impulz spustí otevírací postup. Trvalý 
signál trvale zatáhne střelku do funkce zatažení.

Impulz pro otevření
Signál trvalého otevření na svorce 4 je interně zpracováván jako impulz. Tzn., že ačkoliv je signál stále na 
svorce 4 aktivní, dojde opět k uzamknutí a uvolnění střelky. 
To odpovídá impulzu pro otevírání na svorce 4 v trvání 1 s.

Tichý režim (Silent Mode) Motor GENIUS má pomalejší a tedy tišší chod.

5.3 Funkce
5.3.1 Hlasitost bzučáku
Bzučák slouží k akustickému zpětnému hlášení při ovládání menu, resp. chybové funkci.  
Hlasitost zpětného hlášení postupu otevírání lze nastavit v pěti stupních od 0 % do 100 %. 
Hlasitost zpětného hlášení o chybové funkci je z výroby pevně nastavená.

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Popis

magenta (purpuro-
vá)

magenta/bílá Hlasitost: 100 %

magenta/vyp Hlasitost: 75 %

magenta/oranžová Hlasitost: 50 %*

magenta/červená Hlasitost: 25 %

magenta/tyrkysová Hlasitost: 0 %

*Tučná kurzíva = standardní nastavení



11/20

Návod na ovládání Systémy kontroly přístupu SIEGENIA

IO-modul/IO-modul smart

11/2006.2020H47.ELEKS010CS-00

5.3.2 Funkce zpětného hlášení pro Out 1

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Funkce Popis

žlutá

žlutá/bílá A* Dveře zavřené a zamknuté*

žlutá/vyp B Denní provoz = dveře zavřené 
Noční provoz = dveře zavřené a zamknuté

žlutá/oranžová C Střelka ve funkci zatažení

žlutá/červená D

• Aktivní chyba (střídavý impulz v taktu 0,25 s)
• Zatažená střelka nebo vícebodový uzávěr se nachází 

v uzamykacím, resp. odemykacím postupu (střídavý impulz v taktu 0,50 s)
• Uzamknuto (zpětné hlášení neaktivní)
• Nezamknuto (zpětné hlášení aktivní)

žlutá/tyrkysová E Odemknuto

žlutá/fialová F Žádná aktivní chyba

*Tučná kurzíva = standardní nastavení

5.3.3 Funkce zpětného hlášení pro Out 2

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Funkce Popis

světle zelená

světle zelená/bílá E Odemknuto

světle zelená/vyp G* Dveře otevřené / zavřené*

světle zelená/oran-
žová B Denní provoz = dveře zavřené 

Noční provoz = dveře zavřené a zamknuté

světle zelená/
červená C Střelka ve funkci zatažení

světle zelená/tyr-
kysová F Žádná aktivní chyba

světle zelená/
fialová H Napětí ZAP

*Tučná kurzíva = standardní nastavení
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5.3.4 Funkce zpětného hlášení pro Out 3

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Funkce Popis

tmavě modrá

tmavě modrá/bílá E Dveře uzamknuté / odemknuté

tmavě modrá/vyp G Dveře otevřené / zavřené

tmavě modrá/oran-
žová B Denní provoz = dveře zavřené 

Noční provoz = dveře zavřené a zamknuté

tmavě modrá/čer-
vená C* Střelka ve funkci zatažení*

tmavě modrá/tyr-
kysová F Žádná aktivní chyba

tmavě modrá/
fialová H Napětí ZAP

*Tučná kurzíva = standardní nastavení

5.3.5 Nastavení druhu spínání pro Out 1 až 3
Druh spínání „Spínací“ nebo „Rozpínací“ pro Out 1 až 3 se konfiguruje pomocí tohoto bodu menu. 

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Příkaz

oranžová

oranžová/bílá Spínací*

oranžová/vyp Rozpínací

*Tučná kurzíva = standardní nastavení
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5.3.6 Funkce pro In 1
Bezpotenciálový vstupní kontakt In 1 může být konfigurován na stavbě např. pro domácí telefon nebo pro denní/
noční přepínání spínacími hodinami.

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Funkce Popis

vanilková

vanilková/bílá 1* Přepínání denního/nočního provozu*

vanilková/vyp 2 Otevření

vanilková/oranžová 3 Impulz pro otevření

vanilková/červená 4 Kombinování impulzu otevírání den/noc

vanilková/tyrkysová 5 Zpětné hlášení alarmu (ostré/neostré) 
Impulz pro otevření

vanilková/fialová 6 Tichý režim (Silent Mode)

*Tučná kurzíva = výrobní nastavení

5.3.7 Funkce pro In 2
Bezpotenciálový vstupní kontakt In 2 může být konfigurován na stavbě např. pro domácí telefon a pro denní/noční 
přepínání spínacími hodinami.

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Funkce Popis

tmavě zelená

tmavě zelená/bílá 1 Přepínání denního/nočního provozu

tmavě zelená/vyp 2* Otevření*

tmavě zelená/oran-
žová 3 Impulz pro otevření

tmavě zelená/čer-
vená 4 Kombinování impulzu otevírání den/noc

tmavě zelená/tyr-
kysová 5 Zpětné hlášení alarmu (ostré/neostré) 

Impulz pro otevření

tmavě zelená/fialová 6 Tichý režim (Silent Mode)

*Tučná kurzíva = výrobní nastavení



Systémy kontroly přístupu SIEGENIA Návod na ovládání

IO-modul/IO-modul smart

06.202014/20 H47.ELEKS010CS-00

5.3.8 Služby zařízení

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Příkaz

světle modrá

světle modrá / bílá Nový start zařízení

světle modrá/vyp Obnovení standardních nastavení

5.3.9 Systémové služby

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Příkaz

světle červená

světle červená / bílá Spojení zařízení

světle červená/vyp Odpojení zařízení

světle červená/
oranžová Odblokování jednotek kontroly přístupu

světle červená/
červená Obnovení výrobních nastavení

světle červená/tyr-
kysová

Zapnutí WLAN 
(pouze u IO-modulu smart)

světle červená / 
fialová

Vypnutí WLAN 
(pouze u IO-modulu smart)

5.3.10 WLAN (pouze u IO-modulu smart)

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Příkaz

červená

červená / bílá Reset WLAN

červená/vyp Režim WPS
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6 Nastavitelné funkce na IO-modulu v kombinaci s cizími pohony
Schéma připojení s WLAN pomocí systémů kontroly přístupu SIEGENIA Schéma připojení s WLAN pomocí IO-modulu smart

Class 2 output

Art.No. 3509884 100-240VAC

24-28VDC/2.5-2.14A

DC OK

+V V V V+ - -

V.ADJ

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

L N

Schutzleiter (PE) &

Abschirmung anschliessen
Connect Shield &
Earth-Connection (PE)

Cizí pohon

Cizí pohon

Class 2 output

Art.No. 3509884 100-240VAC

24-28VDC/2.5-2.14A

DC OK

+V V V V+ - -

V.ADJ

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

L N

Schutzleiter (PE) &

Abschirmung anschliessen
Connect Shield &
Earth-Connection (PE)

6.1 Struktura menu IO-modulu

Ú
ro

ve
ň 

1 Hlasitost 
bzučáku Out 1 Out 2 Out 3

Druh 
spínání pro 
Out 1 – 3

In 1 In 2 Služby 
zařízení

Systémové 
služby WLAN

Ú
ro

ve
ň 

2

100 % (doba 
spínání 1 s)

Doba 
spínání 1 s

Doba 
spínání 1 s (Spínací) Out 1 Out 1 Nový start 

zařízení
Spojení 
zařízení Reset WLAN

75 % Doba 
spínání 3 s

(doba 
spínání 3 s)

Doba 
spínání 

3 s
Rozpínací Out 2 Out 2 Standardní 

nastavení
Odpojení 
zařízení Režim WPS

(50 %) Doba 
spínání 6 s

Doba 
spínání 6 s

(doba 
spínání 6 s) Out 3 (Out 3)

Blokování 
systému 
kontroly 
přístupu

25 % Trvalý 
provoz

Trvalý 
provoz

Trvalý 
provoz (Out 1+2) Out 1+2 Výrobní 

nastavení

0 % Out 2+3 Out 2+3 WLAN zap

Out 1+2+3 Out 1+2+3 WLAN vyp



Systémy kontroly přístupu SIEGENIA Návod na ovládání

IO-modul/IO-modul smart

06.202016/20 H47.ELEKS010CS-00

6.2 Funkce
6.2.1 Hlasitost bzučáku
Bzučák slouží k akustickému zpětnému hlášení při ovládání menu, resp. chybové funkci.  
Hlasitost zpětného hlášení postupu otevírání lze nastavit v pěti stupních od 0 % do 100 %. 
Hlasitost zpětného hlášení o chybové funkci je z výroby pevně nastavená.

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Popis

magenta (purpuro-
vá)

magenta/bílá Hlasitost: 100 %

magenta/vyp Hlasitost: 75 %

magenta/oranžová Hlasitost: 50 %*

magenta/červená Hlasitost: 25 %

magenta/tyrkysová Hlasitost: 0 %

*Tučná kurzíva = standardní nastavení

6.2.2 Funkce spínacího relé Out 1
Relé Out 1 spíná, když IN 1 nebo IN 2 dostanou impulz (např. z tlačítka apod.).

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Popis

žlutá

žlutá/bílá Spíná po dobu 1 sekundy

žlutá/vyp Spíná po dobu 3 sekund

žlutá/oranžová Spíná po dobu 6 sekund

žlutá/červená Trvalý provoz

*Tučná kurzíva = standardní nastavení



17/20

Návod na ovládání Systémy kontroly přístupu SIEGENIA

IO-modul/IO-modul smart

17/2006.2020H47.ELEKS010CS-00

6.2.3 Funkce spínacího relé Out 2
Relé Out 2 spíná, když IN 1 nebo IN 2 dostanou impulz (např. z tlačítka apod.).

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Popis

světle zelená

světle zelená/bílá Spíná po dobu 1 sekundy

světle zelená/vyp Spíná po dobu 3 sekund

světle zelená/oranžová Spíná po dobu 6 sekund

světle zelená/červená Trvalý provoz

*Tučná kurzíva = standardní nastavení

6.2.4 Funkce spínacího relé Out 3
Relé Out 3 spíná, když IN 1 nebo IN 2 dostanou impulz (např. z tlačítka apod.).

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Popis

tmavě modrá

tmavě modrá/bílá Spíná po dobu 1 sekundy

tmavě modrá/vyp Spíná po dobu 3 sekund

tmavě modrá/oranžová Spíná po dobu 6 sekund

tmavě modrá/červená Trvalý provoz

*Tučná kurzíva = standardní nastavení

6.2.5 Nastavení druhu spínání pro Out 1 až 3
Druh spínání „Spínací“ nebo „Rozpínací“ pro Out 1 až 3 se konfiguruje pomocí tohoto bodu menu. 

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Příkaz

oranžová

oranžová/bílá Spínací*

oranžová/vyp Rozpínací

*Tučná kurzíva = standardní nastavení
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6.2.6 Funkce pro In 1
Vstup IN 1 dostane impulz (např. z tlačítka), aby sepnul OUT 1 až 3.

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Popis

vanilková

vanilková/bílá Sepne OUT 1

vanilková/vyp Sepne OUT 2

vanilková/oranžová Sepne OUT 3

vanilková/červená Sepne OUT 1+2

vanilková/tyrkysová Sepne OUT 2+3

vanilková/fialová Sepne OUT 1+2+3

*Tučná kurzíva = výrobní nastavení

6.2.7 Funkce pro In 2
Vstup IN 2 dostane impulz (např. z tlačítka), aby sepnul OUT 1 až 3

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Popis

tmavě zelená

tmavě zelená/bílá Sepne OUT 1

tmavě zelená/vyp Sepne OUT 2

tmavě zelená/oran-
žová Sepne OUT 3

tmavě zelená/čer-
vená Sepne OUT 1+2

tmavě zelená/tyr-
kysová Sepne OUT 2+3

tmavě zelená/fialová Sepne OUT 1+2+3

*Tučná kurzíva = výrobní nastavení
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6.2.8 Služby zařízení

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Příkaz

světle modrá

světle modrá / bílá Nový start zařízení

světle modrá/vyp Obnovení standardních nastavení

6.2.9 Systémové služby

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Příkaz

světle červená

světle červená / bílá Spojení zařízení

světle červená/vyp Odpojení zařízení

světle červená/oranžová Odblokování jednotek kontroly přístupu

světle červená/červená Obnovení výrobních nastavení

světle červená/tyrkysová Zapnutí WLAN 
(pouze u IO-modulu smart)

světle červená / fialová Vypnutí WLAN 
(pouze u IO-modulu smart)

6.2.10 WLAN (pouze u IO-modulu smart)

Barva LED 
v úrovni 1

Střídající se barvy LED 
v úrovni 2 Příkaz

červená

červená / bílá Reset WLAN

červená/vyp Režim WPS
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