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TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
 ACCESS-500 
Frekvence  868,35MHz 
Kódování  Vysoce bezpečnostní měnitelný kód 
Paměť 500 kódů 
Události Karta 1000 událostí (volitelná) 
Počet relé 1 (rozšířitelné na 4) 
Funkce anti-panika Nastavitelná na relé 4 
Funkce alarm Pouze k dispozici pro čidla s funkcí alarm  
Napájení  230Vac  ±10% 
Kontakty relé 1A 
Spotřeba v klidu / v provozu 23mA / 42mA 
Baterie CR 2032  3Vdc 
Výstup kontrola přístupu (max. 2 
čtečky bez externího napájení ) 

BUS-L 

Provozní teplota -20ºC až +85ºC 
Těsnost  IP54 (s průchodkou IP65) 
Rozměry  115x95x35mm 
Rozměry skříňky 140x220x55mm 

 
 
 

1 Napájení  
2 Led aktivace kanál 1 
3 Konektor karta událostí  
4 Připojení antény  
5 Světelné body napájení  
6 Tlačítko programování 
7 Konektor paměťová karta  
8 Konektor karty rozšíření kanálů  
9 BUS-L (+, -, L) 
10 Výstup relé 1 
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INSTALACE A PŘIPOJENÍ 
   Připevnit zadní stranu skříňky na stěnu pomocí dodaných šroubů a hmoždinek. Protáhnout kabely 
spodní částí přijímače. Zapojit napájecí kabely do svorek tištěného obvodu podle pokynů natištěných na 
desce. Připevnit přední stranu přijímače k zadní straně pomocí šroubů k tomu určených.  
 
 
PROVOZ 
   Světelné kontrolky se aktivují každých 5 sekund a ukazují správné napájení zařízení. 
   Přijímač po obdržení kódu ověří aktivací naprogramovaného relé, je-li kód v paměti.  
Pokud není kód zařízení nahrán v paměti, zařízení neprovede žádnou akci a na displeji se objeví hlášení 
“no”. 
 
 
MENU 
   Pro vstup do menu stiskněte libovolné tlačítko programování a zadejte heslo pomocí tlačítek  � �.  � 
zvýšení čísla, � změna číslice, C potvrdit heslo. Pokud je heslo chybné, na displeji se zobrazí hlášení 
"Err" a zařízení vydá jeden zvukový signál.  
 
   Standardně je heslo napsané na štítku umístěném na paměťové kartě. 
 
   Menu, které se zobrazí: Mod1 (základní režim), Mod2 (rozšířený režim),---(odejít).  
Pomocí tlačítek � � dojde ke změně režimu. K potvrzení každé volby zmáčknout tlačítko C. 
 

� Tlačítko pohybu po menu   
� Tlačítko pohybu po menu   
C Tlačítko vstupu do menu nebo potvrzení voleb  

 
   Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování a dvakrát 
krátce pípne.  
 

Zobrazení 
na 
obrazovce 

Popis  

Mod1 Základní režim: Umožňuje nahrávat v režimu plurikanal a provádět jednotlivá 
vymazání. 

Mod2 Rozšířený režim: Umožňuje provádět kompletní správu stanice: nahrání (F.1), 
vymazání (F.2), nastavení času (F.3) a konfigurace relé (F.4).  

 
 
ZÁKLADNÍ REŽIM (Mod1): 
   Základní režim: Umožňuje provádět nahrání v režimu plurikanal a jednotlivá vymazání. 
 
NAHRÁNÍ:  
   Na obrazovce se objeví 001 označující první místo v paměti. � � slouží k listování v pozici paměti. 
Nalistujte požadovanou pozici a stiskněte kanál vysílače, který chcete naprogramovat. Pokud přidržíte 
zmáčknutá tlačítka � � déle než 3 sekundy, pozice se zvýší nebo sníží rychleji. Je-li některé místo v 
paměti obsazené, projeví se to tečkou na obrazovce. 
 
VYMAZÁNÍ: 
   Chcete-li vymazat kód, nalistujte požadovanou pozici, kde je kód nahrán a stiskněte tlačítko C. Bod 
označující obsazenou pozici zmizí. Zařízení vydá tři krátká pípnutí. 
 
   K opuštění menu nalistujte pozici  ---- a stiskněte tlačítko C.  
   Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování a dvakrát 
krátce pípne.  
 
 
ROZŠÍŘENÝ REŽIM (Mod2): 
   Umožňuje provádět kompletní správu stanice: nahrání (F.1), vymazání (F.2), nastavení času (F.3) a 
konfigurace relé (F.4).  
   Pomocí tlačítek � � se mění jednotlivé funkce. K potvrzení každé volby stiskněte tlačítko C. 
   Kontrola událostí (viditelné pouze prostřednictvím funkce Assistant). 



F.1 NAHRÁNÍ 
 

Standardní nahrání (Mr_P) (výchozí volba, režim plu rikanál)  
   Na displeji se zobrazí první prázdné místo v paměti, do kterého můžete programovat kód 
(M001). Pomocí tlačítek  � � listujete v pozicích paměti. Pokud přidržíte stisknutá tlačítka � � 
déle než 3 sekundy, pozice se zvýší nebo sníží rychleji. Je-li některé místo v paměti obsazené, 
projeví se to tečkou na obrazovce. 
 
   K opuštění menu nalistujte pozici  ---- a stiskněte tlačítko C.  
   Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování a 
dvakrát krátce pípne. 

 
 

Rozšířené nahrání (Mr_1 ... Mr34)  
   Umožní vybrat relé, která jsou aktivována s naprogramovaným kanálem vysílače. Příklad: 
Chcete-li nastavit kanál 1 vysílače, aby aktivoval relé 1 a 3, je třeba vybrat volbu MR13. 
Na displeji se zobrazí první prázdné místo v paměti, ve kterém můžete programovat kód (M001). 
Pomocí tlačítek  � � listujete v pozici paměti. Pokud přidržíte stisknutá tlačítka � � déle než 3 
sekundy, pozice se zvýší nebo sníží rychleji. Je-li některé místo v paměti obsazené, projeví se to 
tečkou na obrazovce. 

  
   K návratu do předchozího menu nalistujte pozici ---- a stiskněte tlačítko C.  
   Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování a 
dvakrát krátce pípne.  

 
 
F.2 VYMAZÁNÍ 
 

Jednotlivé vymazání  
   Chcete-li vymazat kód, přejděte do pozice, kde je kód nahrán a stiskněte tlačítko C. Bod 
označující obsazenou pozici zmizí. Zařízení vydá tři krátká pípnutí. 
 
   Pro návrat do předchozí nabídky přejděte do pozice ---- a stiskněte tlačítko C. 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování a 
dvakrát krátce pípne. 
 
 
Celkový reset  
   Přejděte to jakékoli pozice paměti a držte klávesu C stisknutou déle než 5 sekund. Zařízení 
vydá 10 zvukových signálů na upozornění a poté další signály s rychlejší frekvencí znamenající, 
že operace byla provedena.  

 
 
F.3 NASTAVENÍ ČASU 
 

   Umožňuje nastavit datum a čas na zařízení pro řádnou správu událostí. 
Karta událostí ukládá datum a čas události, typ události, kód, číslo a model zařízení. Události se 
mohou zobrazit pomocí programovacího nástroje Assistant. 

 
Zobrazení na 
obrazovce 

Konfigurace  Hodnoty  
(xx) 

d_xx Den 01 - 31 
M_xx Měsíc  01 - 12 
A_xx Rok  00 - 99 
h_xx Hodina  00 - 23 
m_xx Minuty  01 - 60 

 
 

   Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování a 
dvakrát krátce pípne.  

 
 



F.4 KONFIGURACE RELÉ 
 

   Slouží k nastavení časovače pro aktivaci relé a na relé 4 umožňuje nastavit časování v případě 
použití jako alarm pro funkci anti-panika. 

 
Zobrazení 
na 
obrazovce 

Konfigurace  
bistabilní (biES) 

Konfigurace impulzní 
(Im__) 

Konfigurace 
antipanika (Al__) 

r1 Si 01 – 30 sekund  Ne 
r2 Si 01 – 30 sekund Ne 
r3 Si 01 – 30 sekund Ne 
r4 Si 01 – 30 sekund 01 – 15 minut 

 
 

   Pro návrat do předchozí nabídky přejděte do pozice ---- a stiskněte tlačítko C. 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování a 
dvakrát krátce pípne.  

 
 
 
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 
 
 

Zobrazení 
na 
obrazovce 

Typ zprávy  

OcuP Zobrazí se při pokusu o registraci kódu do obsazené pozice. 
Přejde na první volnou pozici a přitom pípne. 

rEP Zobrazí se při pokusu o registraci kódu, který je již naprogramován v jiné 
pozici.  
Přejde na pozici, kde se nachází již naprogramovaný kód, ozve se zvukový 
signál a umožní znovu naprogramovat zařízení. 

no Zobrazí se, když se zmáčkne zařízení, které není v centrále 
naprogramované. 

datE Zobrazí se při použití čidla, kterému vypršela doba platnosti.  
 
 

Zobrazení 
na 
obrazovce 

Typ chyby 

Err.M Chyba paměť: paměťová karta není vložená nebo je chybná. 
Err.M Chyba paměť: paměťová karta se špatným formátem (z jiného zařízení). 

Ozve se zvukový signál. 
Err.E Chyba události: špatná karta událostí.  
Err.E Chyba události: karta událostí se špatným formátem (z jiného zařízení). 

Ozve se zvukový signál.  
Err Špatné heslo 

 
 
FUNKCE ALARM 
 
   Funkce konfigurovatelná pouze pomocí programovacího nástroje Assistant a je k dispozici pouze na 
čidlech se zavedenou funkcí alarmu. 
 
   Umožňuje aktivaci relé odlišného od relé, které je naprogramované jako výchozí, přičemž zařízení 
přečte několikrát za sebou (předem přesně daný počet) s maximálním intervalem mezi každým čtením 
5s. 
Příklad:  čidlo automaticky aktivuje relé 1, s funkcí alarm aktivuje relé 3 při přečtení zařízení 4 krát po 
sobě. 
 
 



POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 
   Určená pro použití jako dálkového ovládání garážových vrat a řízení přístupu, na ovládacím pultu 
provádí příkaz pohybu a připojení / odpojení alarmu. Není zaručeno její použití k přímému spuštění jiných 
zařízení, než ta, pro která je určená. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu 
specifikací zařízení bez předchozího upozornění. 
 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Odpojte napájení před jakoukoli manipulací se zařízením. 
V souladu s evropskou směrnici pro nízké napětí informujeme o následujících požadavcích: 
 
   Pro trvale připojené zařízení je nutné provést snadno přístupné zapojení; toto zařízení se musí 
nainstalovat ve svislé poloze a pevně připevněné ke konstrukci budovy; s tímto zařízením může 
manipulovat pouze zkušený technik, pracovníci údržby nebo proškolená obsluha; uživatel by měl mít 
vždy k dispozici návod na použití tohoto zařízení; pro připojení napájecích kabelů by měly být použity 
svorky s maximálním průřezem 3.8 mm2; používejte zpožděné pojistky 
 
 
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
 
Společnost  
JCM TECHNOLOGIES, S.A. 
C/Bisbe Morgades, 46 Baixos 
08500 VIC – Barcelona 
SPAIN 
 
prohlašuje, že níže uvedený výrobek je v souladu s příslušnými ustanoveními podle článků 3 směrnice R 
& TTE 1999/05/ES, za předpokladu, že je používán pro stanovené účely. Vztahují se na něho následující 
normy:  
 
Produkt: Řídící jednotka 868,35MHz 
Výrobce: JCM TECHNOLOGIES, S.A. 
Obchodní značka: JCM 
Typ: ACCESS-500 
Oblast použití: obydlí, obchodní sektor a lehký průmysl 
 
Normy: 

- Telekomunikace EN 300 220-1 v1.3.1 (2000-09), EN 300 220-3 v1.1.1 (2000-09) 
- Elektromagnetická kompatibilita EN 301489-3 v1.3.1(2001-11), EN 301489-1 v1.3.1(2001-09) 
-    Nízké napětí EN 60730-1:2000 

 
Vic, dne  20/09/04               

        
JUAN CAPDEVILA MAS             
Generální ředitel 
 

 


