
Informaèný displej je ideálne rie�enie pre rýchle zverejòovanie dôle�itých 

informácií a u�itoèná pomôcka pri inventúre identifikátorov. Je urèený 

pre bytové domy, kde poskytuje nový, rýchlej�í a jednoduch�í spôsob 

komunikácie medzi správcom a obyvate¾mi domu.

S PROGRAMOVATE¼NÝM TEXTOM A MO�NOS�OU 

PRIPOJENIA DO PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU 

V BYTOVOM DOME

» výstra�ný text k identifikátoru

» vhodné pre inventúry 

» informatívny text

DISPLEJ 

»nadstavba prístupového systému

»jednoduché programovanie

»rýchla montá�

INFORMAÈNÝ pre operaèno-pamä�ové 

jednotky UNI SIE�

s procesorom verzia 1.2 

a BBIQ 3.133

bezpeené bývanie ainteligencia 

software
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Informaèný displej pre bytové domy

Informaèný displej je urèený pre bytové domy, kde sa vyu�íva ako prostriedok k informovaniu obyvate¾ov o aktuálnom dianí v dome. 
Displej je schopný zobrazova� informatívny a varovný text nastavite¾ný v programe BBIQ, ktorý sa vyu�íva na správu prístupového 
systému. Samostný displej je jeho nadstabou a programovanie displeja je jednoduché a rýchle. Pokia¾ existuje v dome kancelária 
zástupcov vlastníkov alebo spoloèenstva vlastníkov,  je mo�né kontrolova� a meni� nastavenia displeja on-line podobne ako operaèno-
pamä�ové jednotky prístupového systému.

Diplej mô�e zobrazova� rôzne informácie:

 » správa domu - informácie o tom, kedy budú vykonávané opravy, údr�ba, odpoèet vody apod.
 » inventúra identifikátorov - zobrazenie kódu identifikátora po prilo�ení k dotykovej ploche
 » výzvy a upozornenia pre konkrétneho obyvate¾a
 » dátum a èas, meninový kalendár a teplota

Rozmer:  644 x 188 x 46 (� x v x h)

Napájanie:  12-24VDC/ max 30 W

Prúdový odber: pod¾a nastavenia hustoty zobrazovaného textu a riadenia jasu

                         najvy��í odber (mauálny jas nastavený na hodnotu 31) - do 2,0 A

                         najni��í odber  (

Ovládací softvér: BBIQ verzia 3.130 a vy��ie

Spolupracuje s OPJ: UNI SIE�, 

onektor Cannon 9 pin 

 

Komunikaèné rozhranie: RS485

Komunikaèný protokol: UNI SIE�

Vonkaj�í teplomer: s DS1820, presnos� ±0,7 °C  (potrebné zakúpi� samostatne)

Vnútorný teplomer � ako príslu�enstvo: s DS1820, presnos� ±0,7 °C

Då�ka informatívneho textu: 180 znakov, text sa zobrazuje v sluèke

Výstra�ný text po prilo�ení identifikátora: 180 znakov, text nastavite¾ný na konkrétny identifikátor

Zvukové znamenie k výstra�nému textu: vstavaný piezosignalizátor - nastavite¾né on/off, då�ka výstra�ného znamenia

Kalendár na meniny: áno

Prechod zimný-letný èas: automaticky

Zobrazovanie: èervená LED

Rozlí�enie: 128 x 32 bodov

Mo�nos� zobrazenia identifikátora: DS1990R

Riadenie jasu: automatické / manuálne

mauálny jas nastavený na hodnotu 1  ) - do 0,4 A

Výstup: k

Presnos� hodín: ± 20ppm

procesor verzia 1.2

MEDVEÏOVEJ 21, BA
ROVNIANKOVA 14, BA

MILETIÈOVA 46, BA

- RS485

- 1x dotyková plocha

- 1x exteriérový teplomer

Montá�: povrchová, predpríprava pre uchytenie na stenu

Vyhotovenie: èierny plast alebo eloxovaný hliník, 

                      s plexisklom, pre interiér
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Bezpeènos� a informovanos� sú dve strany jednej mince - to je 
pravidlo, ktoré platí v ka�dom bytovom dome. Hovorí o tom, �e 
oboznámenie obyvate¾ov s dianím v bytovom dome a ich úèas� 
na domových schôdzach èi na inventúre identifikátorov je 
nevyhnutným predpokladom k zvy�ovaniu úrovne bezpeènosti 
v dome. Veèným problémom v�ak ostáva otázka, ako 
dosiahnu�, aby sa potrebné informácie k obyvate¾om skutoène 
dostali, keï oznamy na dverách ostávajú obvykle 
nepov�imnuté a listy doruèované do po�tových schránok 
konèia v ko�i spolu s ïal�ími reklamnými letákmi?

Dnes si u� mnohí ¾udia zvykli na moderné formy komunikácie, 
ktoré ich neza�a�ujú, sú rýchle a priame. Neexistuje dôvod, 
preèo by takúto formu komunikácie nebolo mo�né uplatni� aj v 
prostredí bytového domu. Informaèný displej in�talovaný 
napr. vo vestibule bytového domu, kde je neprehliadnute¾ný 
ka�dým obyvate¾om vstupujúcim do objektu, tieto vlastnosti 
spåòa. Jeho hlavným cie¾om je skvalitnenie a zrýchlenie 
spôsobu poskytovania informácií medzi èlenmi komunity. 
Výhodou je i fakt, �e po�adovaná 

, èo v 
súèasnom hektickom �ivotnom tempe zvy�uje predpoklad jej 
zapamätania. 

informácia sa na displeji 
zobrazuje opakovane v priebehu nieko¾kých dní

Bezpeènos� a informovanos� 

Pomoc pri správe bytového domu

Z technického h¾adiska bol displej vyvíjaný tak, aby bol 

. Bezpeèné bývanie a inteligencia, to je 
význam písmen BBIQ, ktorý sa i naïalej sna�íme napåòa�. 
Ka�dé nové rie�enie preto musí priná�a� nielen inováciu v 
oblasti bezpeènosti, ale zároveò musí by� prínosom aj pre 
lep�iu, kvalitnej�iu a pohodlnej�iu správu bytového domu. 
Podobne ako prístupový systém je preto aj displej ovládate¾ný 
na dia¾ku cez rozhranie RS485, tak�e 

. 

kompatibilný s najroz�írenej�ím obslu�ným softvérom  pre 
prístupové systémy v bytových domoch na Slovensku � 
programom BBIQ

zobrazované texty je 
mo�né meni� z pohodlia kancelárie domu

Základom dobrej správy bytového domu je schopnos� 
komunikova� a informaèný displej je skvelým komunikaèným 
nástrojom. Predov�etkým 

. Doká�e toti� zobrazi� identifikaèné 
èísla  DEK k¾úèov a v prípade, �e je displej zapojený do 
existujúceho systému spolu s operaèno-pamä�ovými 
jednotkami, poskytuje mo�nos� nastavenia výstra�ného textu 
pre konkrétny identifikátor, t.j. pre konkrétneho obyvate¾a 
domu. V praxi to funguje tak, �e 

, 
doplnený príp. aj o zvukový signál. Zobrazený text mô�e 

pre potreby zvolania domovej 
schôdze alebo inventúry identifikátorov, ktorej realizácia 
vy�aduje znaènú dávku organizaèného talentu, je displej 
�ikovným pomocníkom

pri pou�ití daného 
identifikátora pri vstupe do domu sa na displeji na nieko¾ko 
sekúnd uká�e personalizovaný text pre daného obyvate¾a

vyzýva� napr. k obozretnosti pri zatváraní dverí alebo varova� 
pred blí�iacim sa zablokovaním identifikátora z dôvodu jeho 
neúèasti na inventúre, ale mô�e obsahova� aj pochvalu za 
pozitívne aktivity v rámci domu.     

Informaèný displej zobrazuje preddefinované údaje, ako je 
dátum, èas, teplota a meninový kalendár, a aj vo¾ne 
editovate¾ný text zadávaný samotným u�ívate¾om. Správca 
tak získava jeden nástroj, ktorý mô�e vyu�i� na �irokú �kálu 
úkonov. Patrí sem upozornenie na blí�iaci sa termín odpoètov 
energií, plánovanú odstávku vody alebo elektriny èi realizáciu 
stavebných alebo údr�bárskych prác v dome, príp. varovanie 
pred rastúcou kriminalitou v okolí. Fantázii sa v�ak medze 
nekladú, správca mô�e displej vyu�i� aj k zobrazeniu výzvy k 
úèasti na brigáde v dome a jeho okolí, èi za�ela� obyvate¾om 
jeho prostredníctvom pekné pre�itie vianoèných sviatkov. 

Kompatibilita s prístupovým systémom

Informaèný displej má potenciál sta� sa u�itoènou 
pomôckou pri zvy�ovaní záujmu obyvate¾ov o dianie v 
bytovom dome a narastanie ich anga�ovanosti v rámci 
komunity. Jeho opodstatnenie sa v praxi potvrdzuje u� dnes 
v dome osobitného urèenia na ulici M. Medveïovej alebo v 
bytových domoch na Miletièovej a Rovniankovej ulici v 
Bratislave.

» 

» jednoduché programovanie cez softvér BBIQ

» rýchle zverejnenie informácií o dianí v bytovom dome

» pohodlná obsluha a zmena textov aj na dia¾ku

» informaèné texty - oznamy, výzvy, upozornenia

» výstra�né texty so zvukovým upozornením pre konkrétneho obyvate¾a domu

» aktuálne informácie o èase, dátume a teplote

» meninový kalendár 

kompatilibita s prístupovým systémom OPJ UNI SIE�



V tomto zapojení bude displej zobrazova�:
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RS485

programátor-prevodník RS485

USB

Samostatné pripojenie
Samostatné zapojenie znamená pripojenie displeja cez prevodník RS485 alebo Xport prevodník k PC. V takomto prípade displej 
nie je súèas�ou prístupového systému a preto je  vyu�ívanie funkcie výstra�ného textu obmedzené. 

Informaèný displej je mo�né doplni� k existujúcemu prístupovému systému alebo je mo�né ho pou�íva� samostatne. Displej vyu�íva 
komunikáciu RS485, ale cez prevodník Xport je mo�né ho pripoji� aj do ethernetovej siete, èo poskytuje ïa¾�ie zaujímavé mo�nosti pre 
jeho ovládanie zo vzdialeného miesta prostredníctvom lokálnej alebo verejnej siete.

pod¾a vybraného formátu:
- dátum, èas, deò v tý�dni
- meninový kalendár
- teplota

pod¾a vlastnej definície:
- informatívny text, max. 180 znakov

B

A

prevodník Xport

ETHERNET

software

max. 1000 m max. 2m

INTERNET

programátor-prevodník RS485

USB

Pripojenie s prístupovým systémom          - umo�òuje zobrazovanie výstra�ného textu
Displej je pripojený priamo do siete prístupového systému na linku RS485 ako ïal�ie zariadenie. Pripojenie k PC  je  realizované 
cez prevodník RS485 alebo Xport prevodník.  V tomto zapojení je mo�né vyu�íva� v�etky funkcie vrátane nastavenia výstra�ného 
textu pre konkrétny identifikátor.

max. 1000 m max. 2m

sie�ová adresa 0

sie�ová adresa 2

RS485

R48S
5

USB

prevodník Xport

ETHERNET

INTERNET

PC

PC

max. 32 zariadení v sieti

Sie�ová adresa sa nastavuje v programe 
BBIQ �tandardne od 0 po 31, viac str.5

Sie�ová adresa displeja sa nastavuje v 
programe BBIQ v závislosti od sie�ovej 

adresy operaènej jednotky, ktorej databáza 
identifikátorov sa bude vyu�íva�  v prípade 

nastavenia výstra�ného textu pre konkrétny 
identifikátor, tj. ak má predmetná OPJ 

sie�ovú adresu 1, na displeji bude nastavená 
adresa 101 (100 + hodnota sie�ovej adresy 

OPJ), viac na str. 5.

Zadný vchod

sie�ová adresa 1

sie�ová adresa 101

Hlavný vchod

Vstupný 
vestibul

RS485

RS485

kancelária
domu

kancelária
domu

3

Displej pri vstupe cez hlavný vchod

A B

Displej 

1

2



V tomto zapojení bude displej zobrazova�:

pod¾a vybraného formátu:
- dátum, èas, deò v tý�dni
- meninový kalendár
- teplota

pod¾a vlastnej definície:
- informatívny text, max. 180 znakov

pod¾a vlastnej definície:
- výstra�ný text k identifikátoru, max.  
  180 znakov

B

A

C
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Zapojenie informaèného displeja

A

Pre hardvérové pripojenie displeja odporúèame pou�íva� zariadenia urèené pre prístupové systémy DEK SIE� a BES.

Odporúèané zariadenia:
- 

- 

- p

- dotykové plochy: 

- UNI SIE� operaèno-pamä�ové jednotky s verziou procesora 1.2

DEK-2803 programátor/prevodník USB-RS485 

BES/DEK-2803 DUO programátor/prevodník 

rogramátor/prevodník ETHERNET-RS485 Xport 

DS9092, DM9092-L, CZ-2-S, CZ-2-SS

- 1214004 exteriérový teplomer pre displej DIS 02

Pri zapojení týchto zariadení 
parametre a postupujte pod¾a pokynov uvedených v 
príruèke k danému zariadeniu.

dodr�ujte technické 

C

B

modrý

žltý

červený

hnedý

ružový

zelený

sivý

Informaèný displej

DIS02 / KP47

červený

čierny

-- CAN9Z  2

-- CAN9Z  3

-- CAN9Z  1

-- CAN9Z  5

-- CAN9Z  6

-- CAN9Z  5

-- CAN9Z  4

�ltý

hnedý

èervený

modrý

ru�ový

zelený

sivý

RS485  B

RS485  A

+5V

GND

TEP

GND

D.PLOCHA

Popis vodièov Cannon konektora 
na displej DIS02

B  

programátor - prevodník 
USB-RS485

  A

biely

zelený

zdroj  12 - 24 VDC
max. 30 W
(sie�ový napájaè)

_ __

hnedý

+5V
GND
TEP

externý teplomer 
obsahuje èip DS1820

USB
2

3

3

2

1

5

4

6

7

8

9

Cannon konektor 9pin

dotyková plocha 
(vodièe LED sa nezapájajú)

Schéma zapojenia

Schéma znázoròuje zapojenie displeja k PC cez RS485. Zapojená je dotyková plocha pre zobrazenie identifikaèného èísla DEK k¾úèa 
poèas priebehu inventúry identifikátorov a externý teplomer.

RS485 - B

RS485 - A 

na pin 2

na pin 2

operaèno-pamä�ové 
jednotkyUNI SIE�

B

A



Softvérové nastavenia

V hlavnom okne kliknite na tlaèidlo Zariadenia. Zobrazí sa okno Zoznam 
zariadení. 

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

Vyberte typ zariadenia -  KP47 - displej

Doplòte vlastnosti zariadenia - viï ni��ie. Potvrïte OK.  

Umiestnenie/popis zariadenia � popisuje typ zariadenia a jeho umiestnenie v 
bytovom dome

Kontaktná osoba � osoba zodpovedná za správu systému.

Definícia komunikaènej linky � komunikaèný port na PC, cez ktorý zariadenie 
komunikuje.  Zadáva sa v tvare com1 (na pripojenie k PC sa vyu�íva programátor 
prevodník). 

1

2

Sie�ová adresa na komunikaènej linke �  Sie�ovú adresu nastavte pod¾a spôsobu 
zapojenia displeja - samostatné (príklad 1) alebo do prístupového systému (príklad 2).

nastavenie sie�ovej adresy sa vykonáva softvérovo. 
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Pri samostatnom zapojení displeja sa sie�ová adresa nastavuje v rozsahu od 0 po 31. Pokia¾ neviete, aké je výrobné nastavenie 
sie�ovej adresy na danom zariadení, zvo¾te ktorúko¾vek vo¾nú sie�ovú adresu v systéme.

1

Pri zapojení displeja do prístupového systému sa sie�ová adresa nastavuje v závislosti od sie�ovej adresy operaènej jednotky, 
ktorej databáza identifikátorov sa bude vyu�íva�  v prípade , tj. ak má 
predmetná OPJ sie�ovú adresu 1, na displeji bude nastavená adresa 101 (100 + hodnota sie�ovej adresy OPJ). Z databázy 
identifikátorov priradených k tejto operaèno-pamä�ovej jednotke je mo�né potom vybera� konkrétne identifikátory a nastavi� k 
nim zobrazovanie výstra�ného textu.

nastavenia výstra�ného textu pre konkrétny identifikátor
2

1.

Pridanie zariadenia

Poznámka:
Ak sú v systéme iné zariadenia (OPJ), je mo�né displej pripoji� na 
zbernicu cez RS485 kábel. V tomto prípade bude komunikaèná 
linka rovnaká ako na ostatných zariadeniach.

UPOZORNENIE 

Pre správne nastavenie výstra�ného textu je 
potrebné doplni� nastavenia operaèno-
pamä�ovej jednotky - viac na str. 9.2.

3.

4.



Po zadefinovaní vlastností zariadenia potvrïte OK a následne potvrïte 
výzvu na zmenu nastavenia sie�ovej adresy. Potvrïte Áno.  

Systém vás opakovane vyzve k pripojeniu len jedného zariadenia ku 
komunikaènej linke. Ubezpeète sa, �e máte v systéme online pripojený 
len displej a potvrïte OK.

5.

7.

6.

8.

Spojenie so zariadením - prenos dát

Ubezpeète sa, �e zariadenie máte pripojené priamo na správnu 
komunikaènú linku COM a potvrïte Áno. Prebehne pokus o spojenie so 
zariadením.

Ak sú nastavenia komunikaènej linky správne, komunikácia 
prebehne úspe�ne.  Po ukonèení komunikácie potvrïte OK.

Pod¾a pokynov podvrïte OK pre odpojenie displeja od komunikaènej 
linky. 

Poznámka:
Poèas pripojenia a posielania dát do displeja musia ma� operaèno-
pamä�ové jednotky alebo iné zariadenia pripojené v systéme vo 
Vlastnostiach zariadenia vypnutú online komunikáciu.  

Následne po spojení so zariadením sa zobrazí okno KP47 � vlastnosti, v ktorom je mo�né vklada� vlastný text a vybra�, si aké ïal�ie 
informácie sa budú na displeji zobrazova�. Pre ka�dý typ informácie (dátum,èas) sú k dispozícii rôzne formáty zobrazovania.

Nastavenie zobrazovaných informácií - vlastnosti displeja

Po nastavení vlastností displeja stlaète tlaèidlo 
Komunikova� so zariadením a po�lite dáta do 
displeja. Pre spojenie so zariadením postupujte 
pod¾a bodov 7-8.

Po úspe�nej komunikácii potvrïte OK. 

Pre bezpeènú komunikáciu s ïal�ími  
zariadeniami, sa ubezpeète, �e displej má vo 
vlastnostiach vypnutú online komunikáciu. 

Pre návrat do hlavného okna aplikácie kliknite 
Naspä� .
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10.

UPOZORNENIE 

Pre správne nastavenie výstra�ného textu je 
potrebné doplni� nastavenia operaèno-
pamä�ovej jednotky - viac na str. 9.

11.

12.

13.

14.

9.



Zmena vlastností zariadenia, zmena zobrazujúcich sa informácií.

V zozname zariadení vyberte zariadenie - displej KP47 a kliknite na tlaèidlo Vlastnosti zariadenia. 

Zobrazí sa okno Zariadenie, v ktorom vykonáte potrebné úpravy. Ak potrebujete zmeni� zobrazujúce sa informácie, text, 
prípadne typ zobrazovania sa informácií, kliknite na tlaèidlo Konfigurácia zariadenia. 

Zobrazí sa okno KP47 � vlastnosti. Vykonajte potrebné zmeny

Po ka�dej zmene je potrebné aktualizova� nastavenia stlaèením tlaèidla Komunikácia so zariadením. Po stlaèení postupujte 
pod¾a bodu 7-9.

15.

16.

17.

Popis nastavení v okne KP47 � vlastnosti

Riadenie jasu  - ovládanie intenzity svietivosti LED

Automatika - automatická detekcia intenzity

Manuál  - intenzita svietivosti sa nastavuje èíslom v rozpätí od 1 do 31, kde 1 
predstavuje tlmenej�iu svietivos� a 31 najvy��iu svietivos�.

Èas � 3 typy zobrazenia aktuálneho èasu 

A)  HH:mm:ss - hodina:minúty:sekundy - jednoriadkové zobrazenie èasu

B)  HH:mm:ss  - hodina:minúty:sekundy  - dvojriadkové zobrazenie èasu

     dd/MM/yyyy - deò/mesiac/rok

C)  HH:mm - hodina:minúty - jednoriadkové zobrazenie èasu

Dátum � 2 typy zobrazenia aktuálneho dátumu 

A)  dd/MM/yyyy - deò /mesiac / rok - jednoriadkové zobrazenie dátumu

B)  dd/MM  -  deò /mesiac - jednoriadkové zobrazenie dátumu

Zobrazenie aktuálneho èasu a dòa v tý�dni

HH:mm:ss - hodina:minúty:sekundy  - dvojriadkové zobrazenie

Pondelok � Nede¾a  - aktuálny deò v tý�dni

Meniny � dvojriadkové zobrazovanie mena, ktoré má v aktuálny deò meniny 
vetou 
              �Dnes má meniny ......�

Displej mô�e ma� pripojené dva teplotné senzory pre meranie vnútornej a 
vonkaj�ej teploty.

Vonkaj�ia teplota - táto funkcia vy�aduje pripojenie exteriérového teplomera, 
ktorý je mo�né zakúpi� dodatoène ako príslu�enstvo k displeju. Pre viac 
informácií pozrite  technické parametre.

korekcia teploty - funkcia sa pripravuje

Vnútorná teplota - funkcia sa pripravuje

Nastavenie manuálnej hodnoty jasu výrazne ovplyvòuje spotrebu displeja, 
preto je dôle�ité sa ubezpeèi�, èi je  pre napájanie displeja pou�itý vhodný 
sie�ový napájáè - viï . technické parametre.
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Zobrazi� text � oznam, ktorý sa zobrazí na displeji s maximálnou då�kou 180 znakov (aj 
medzera sa poèíta ako znak). Poèas písania textu sa zobrazuje poèet vo¾ných znakov.

Pokia¾ nie je okrem textu vybraná �iadna ïal�ia informácia na zobrazenie, bude sa 
definovaný text zobrazova� nepretr�ite v sluèke.

Pokia¾ zvolíte aspoò jednu ïal�iu informáciu na zobrazenie, napr. Dátum, (viï obrázok 
dole), pod textovým po¾om sa automaticky zobrazí funkcia Èas vlo�enia.

Èas vlo�enia � funkcia sa zobrazí, ak je oznaèená vlastnos� Zobrazi� text a zároveò je 
zvolená aspoò jedna informácia - dátum, èas, meniny, teplota na zobrazovanie. 

Èas vlo�enia urèuje èas v sekundách, poèas ktorého sa zobrazujú najskôr 
preddefinované informácie ako dátum, èas, meniny, teplota. A� po uplynutí tohto 
èasového úseku sa zobrazí vlo�ený text. Minimálna då�ka je  40 sekúnd.  

Výstra�ný text � funkcia vy�aduje, aby bola v systéme zapojená operaèno-pamä�ová 
jednotka s existujúcou databázou identifikátorov. Ïalej je potrebné vykona� zmenu 
nastavení vo vlastnostiach operaèno-pamä�ovej jednotky ako aj vo vlastnostiach 
jedného alebo viacerých identifikátorov, pre ktoré je výstra�ný text urèený.

Zobrazenie výstra�ného textu na displeji sa inicializuje pou�itím konkrétneho 
identifikátora, t.j. prilo�ením DEK k¾úèa k vstupnej alebo výstupnej dotykovej 
ploche, ktorá je pripojená k vybranej operaèno-pamä�ovej jednotke.

Text mô�e ma� maximálne 180 znakov (aj medzera sa poèíta ako znak). Poèas 
písania textu sa zobrazuje poèet vo¾ných znakov.

Trvanie - urèuje èas v sekundách, poèas ktorého sa bude text zobrazova�. Èas 
nastavujte s oh¾adom na då�ku textu tak, aby sa stihol zobrazi� celý text.

Bzuèiak - vstavaný piezosignalizátor displeja bude zvukovým znamením 
signalizova� zobrazovanie výstra�ného textu po prilo�ení identifikátora na vstupnú 
alebo výstupnú dotykovú plochu pripojenú k vybranej operaèno-pamä�ovej 
jednotke.

Komunikova� so zariadením � tlaèidlo slú�i na vytvorenie doèasného priameho a 
rýchleho spojenia s displejom aj v prípade vypnutej funkcie online komunikácie vo 
vlastnostiach zariadenia. Aktivovaním spojenia sa do zariadenia odo�lú nové 
informácie. Postup je rovnaký ako v bode 7 a 8.

Synchronizácia dátumu/èasu � v prípade, �e do�lo napr. k zmene letného èasu na zimný 
a zariadenie nie je online pripojené k PC, je mo�né pomocou tohto tlaèidla vykona� 
synchronizáciu èasu. Èas nastavený v PC sa zobrazí aj na zariadení. Pri tomto spojení 
sa neposielajú �iadné iné dáta, t.j. pôvodné nastavenia displeja ani zobrazovaný text 
sa nemenia.

Odpojenie displeja od napájania
V prípade resetu displeja - odpojenie od napájania, si zariadenie pamätá naposledy 
odoslané nastavenia a text. Po opätovnom pripojení k napájaniu prebehne najskôr 
inicializácia displeja, ktorá trvá cca. 20 sekúnd a a� následne sa zaènú zobrazova� 
informácie pod¾a nastavenia.
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Postup ako nastavi� identifikátor, pre ktorý 
sa má zobrazova� výstra�ný text je uvedený 
na strane 9.



Nastavenia výstra�ného textu

Nastavenie èasovej zóny v operaèno-pamä�ovej jednotke

Pre nastavenie výstra�ného textu ku konkrétnemu identifikátoru 
najskôr vyberte operaèno-pamä�ovú jednotku, na ktorej sa budú 
potrebné nastavenia vykonáva�.

Najèastej�ie je to operaèno-pamä�ová jednotka, ktorá sa pou�íva na 
hlavnom vchode, tak aby sa výstra�ný text zobrazoval po pou�ití 
vybraného identifikátora pri vstupe do bytového domu.

Ubezpeète sa tie�, �e máte nastavené správne sie�ové adresy 
operaèno-pamä�ovej jednotky a displeja. 

Pre vyu�itie funkcie výstra�ného textu je nevyhnutné aktivova� na zariadení - 
na operaèno-pamä�ovej jednotke èasovú zónu è. 8.

V hlavnom okne kliknite na tlaèidlo Zariadenia. Zobrazí sa okno Zoznam 
zariadení. 

V okne Zoznam zariadení kliknite na riadok zariadenia, pre ktoré chcete 
vykona� zmeny. Kliknite na tlaèidlo Vlastnosti zariadenia, zobrazí sa okno 
Zariadenie. 

Kliknite na tlaèidlo Èasové zóny. Zobrazí sa okno Èasové zóny zariadenia.

V okne Èasové zóny zariadenia oznaète èasovú zónu è. 8.  Èas nastavte 
tak, aby hodnota OD bola vy��ia ako hodnota DO, napr. od 00:00 do 23:59. 
Ostatné parametre èasovej zóny 8 nebudú ovplyvòova� zobrazovanie 
výstra�ného textu. Výstra�ný text sa zobrazuje poèas celého dòa vo v�etky 
dni v tý�dni bez oh¾adu na nastavenia. 

Potvrïte OK. Po nastavení bude v okne Vlastnosti zariadenia tlaèidlo 
Èasová zóna vysvietené na �lto.

1.

2.

3.

4.

5.

Nastavenie identifikátora pre výstra�ný text

Vrá�te sa do hlavného okna aplikácie a kliknite na tlaèidlo 
Identifikátory.

V zozname identifikátorov si vyh¾adajte identitifikátor, pre ktorý 
chcete nastavi� výstra�ný text a kliknite na tlaèidlo Vlastnosti 
identifikátora . 

V okne Identifikátor  priraïte identifikátor na zariadenie - oznaète 
mo�nos�  Priradenie priamo na zariadenie. Ak by bol identifikátor 
priradený do skupiny, výstra�ný text sa nezobrazí.

V èasti Preverované èasové zóny zariadenia oznaète èasovú zónu 
è.8. a potvrïte OK.

Pokia¾ chcete nastavi� výstra�ný text pre ïa¾�í identifikátor , 
postupujte rovnako pod¾a bodov 2 - 4.

Po nastavení aktivovaní èasovej zóny výstra�ného textu pre 
identifikátory aktualizujte zariadenia.

1.

2.

4.

3.
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5.

UPOZORNENIE 

Výstra�ný text sa nebude zobrazova� pre 
identifikátor priradený do skupiny u�ívate¾ov!



Aktualizácia zariadenia

Vrá�te sa do hlavného okna aplikácie. V riadku zariadenia - operaèno-
pamä�ovej jednotky, pre ktorú ste nastavili èasovú zónu sa vysvieti 
informácia o aktualizácii Akt!

Tlaèidlo Komunikácia so zariadením bude blika�. Pre aktualizáciu sa 
ubezpeète, �e operaèno-pamä�ová jednotka je pripojená na 
komunikaènej linke. Stlaète tlaèidlo Komunikácia so zariadením 

Ubezpeète sa, �e na komunikaènej linke máte pripojenú správnu 
operaèno-pamä�ovú jednotku a aktualizujte parametre zariadenia 
stlaèením tlaèidla Komunikova� so zariadením (podrobný postup je 
uvedený v u�ívate¾skej príruèke BBIQ.).

Priebeh aktualizácie mô�ete sledova� v dialógovom okne.

1.

2.

3.
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Ak ste vykonali zmeny aj v nastaveniach displeja, nezabudnite ho aktualizova�. Postupujte 
pod¾a bodov 5-9 na strane 6 -  Spojenie so zariadením - prenos dát.

Pripojenie viacerých displejov.

Ak máte v systéme pripojené viaceré displeje, je pri vytváraní nového zariadenia v programe BBIQ nevyhnutné dba� na pripojenie 
správneho zariadenia ku komunikaènej linke. Vyhnete sa tak prípadnému prepísaniu vlastností a nastavenia u� existujúceho displeja v 
systéme.

Ako vyu�i� displej pri inventúre identifikátorov 

Okrem informatívnych a výstra�ných textov, ktorými mô�u dostáva� obyvatelia bytového domu aktuálne informácie a upozornenia, 
ponúka displej aj mo�nos� zobrazenia identifikaèného èísla DEK k¾úèa. Na tento úèel sa vyu�íva samostatná dotyková plocha, ktorá sa 
pripája pod¾a schémy zapojenia - viï. strana 4, priamo na konektor Cannon. 

Dotyková plocha pripojená k displeju neoplyvòuje funkènos� prístupového systému, t.j. nevyu�íva sa na otváranie dverí a slú�i výluène 
len na prenos identifikaèného èísla do displeja. 

Pripojte dotykovú plochu priamo k displeju.

Prilo�te identifikátor k dotykovej ploche.

Na displeji sa zobrazí identifikaèné èíslo cca. na 10 sekúnd.

1.

2.

3.

dotyková plocha 
pripojená priamo 
k displeju

Viac o organizaènom zabezpeèení inventúry 
nájdete na www.bezpecnebyvanie.sk
Prihláste sa na portál a získajte prístup k ïal�ím 
zaujímavým informáciám a dokumentom.

PODROBNÝ

NÁVOD

KOREŠPONDENČNEJ

INVENTÚRY

DEK KĽÚČOV
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