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KLÍČOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MH1 

Popis MH1 
Modul zajišťuje uskladnění klíčů nebo jiných cenností, které je nutno chránit před 

neoprávněnou manipulací. Modul se připojuje na linky DN-BUS systému a v systému se jeví 
jako linkový modul s 16 vstupy a 8mi výstupy. 

Deska elektroniky obsahuje obvody styku s linkou, řídící část, obvody vstupů polohy 
zásuvek a ovládání zámků zásuvek. 

Funkčně zajišťuje: 
• 7 vstupů pro kontakty zasunutí zásuvky 
• sledování sabotážního kontaktu modulu 
• 7 výstupů na relé ovládající zámky zásuvek 
• 1 vstup pro detekci otřesů indikující pokus o násilné vniknutí 
• 1 bezpotenciálový programovatelný výstup 
• indikaci stavu nad každou zásuvkou 
• akustickou indikaci 
• nastavení adresy modulu 
• automatické nastavení přenosové rychlosti z ústředny 

Napájení modulu je napětím 12V. 
Modul se vyrábí též v provedení se 3 většími zásuvkami pro uložení objemějších věcí. 
Otevření se ovládá na pokyn z ústředny, která sleduje průběh správné manipulace, prípadně 

zpracuje alarmový stav. 

Pohled na základní modul MH1 zep ředu (základní verze) 
 

 

Pohled na základní modul MH1 zezadu (základní verze) 
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Pohled na desku elektroniky 
Deska elektroniky je přístupná po demontáži zadního krytu. 

 
 

Popis svorek MH1 
 
 
 
 
 
 
 

Popis svorek MH1 
 A,B - svorky pro připojení datových vodičů linky 
 ⊥  - elektrická zem pro připojení rozvodů čidel nebo země z linky 
 +  - napájecí napětí 12V pro modul z linky 
 0  - elektrická zem pro napájení relé zámků 
 12 - napájecí napětí 12V pro napájení relé zámků 

Proudová zatížitelnost bezpotenciálových výstupů je 1A. 

Tabulka nastavení adres MH1 

J1 - zakon čení linky  – sepnutím se připojí odpor 120 Ohmů k vodičům A a B. 

J2 – nastavení citlivosti detektoru ot řesů – sepnutím se snižuje citlivost. 
 
 
 
 

 

adresa +0/+1 

adresa +0/+4 

 ON 

  1    2     3     4    5    6 

adresa +0/+8 
adresa +0/+16 

adresa +0/+2 vypni zvuk 

 

výstupní 
relé 

adresa tamper svorkovnice 

J3 

J2 

J1 

 

 
 

zemnící můstek MZM 

 A   ⊥    B   +   0   12  MZM 
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MZM zemnící můstek 

data napájení 

elektrická zem 

stínění 
kabelu 

   A   ⊥   B    +    0   12  MZM 

linka DN-bus 

Samostatné napájení relé a ostatní 
elektroniky. Rozepnut J3. 

data napájení 

elektrická zem 

   A   ⊥   B    +    0   12  MZM 

linka DN-bus 
napájení relé 

Společné napájení relé a elektroniky. 
Sepnut J3. 

napájení relé 

 
C – společný vývod 

NC – v klidu sepnutý 

NO – v klidu rozepnutý 

J3 – spína č napájení  – sepnutím se propojí  napájení + a 12. Vzhledem k tomu, že odběr 
zámkových relé je vyšší, je nutno je napájet ze samostatného zdroje, který je umístěn 
v blízkosti MH1. Zdroj může napájet pouze relé nebo i ostatní elektroniku. 
 

Připojení linky a napájení relé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neopomeňte připojit stín ění kabelů na zemnicí můstek! 

Svorkovnice výstupního relé 
 
 
 
 

Instalace modulu MH1 
Modul se vyrábí v provedení pro montáž do RACKu a samostatně stojící, ve verzi 7mi 

zásuvkové a 3 zásuvkové. 
Před kontrolou činnosti systému je nutné nastavit správnou adresu linkového modulu! 

Idikace činnosti 
1.V klidovém stavu je zásuvka zablokována a svítí nad ní rudá LED. 
2.Po příkazu z ústředny se uvolní zámek zásuvky a 5x blikne zelená LED. Zvukový 

indikátor vydává tóny o jedné výšce. 
3.Pokud se zásuvka nevysune, začne zelená LED trvale svítit až do doby, kdy dá ústředna 

pokyn k zablokování zásuvky. 
4.Když dá ústředna pokyn k zablokování zásuvky, 5x blikne zelená LED a zvukový 

indikátor vydává tóny o dvou výškách. 
5.Pokud se během blikání, nebo svíceni zelené LED vysune zásuvka, LED začne blikat 

oranžově a střídají se dva tóny. 
6. Pokud se nevrátí zásuvka do zablokování zámku, začne blikat rudá LED a ozve se 
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„alarmový“ zvuk. 
7. Při silných otřesech modulu se ozve „alarmový“ zvuk. 
 
V ústředně se 7 vstupů – kontaktů zavření zásuvek – interpretuje jako vstupy čidel, jim 

odpovídající tampery indikují alarmový stav (nevrácení) zásuvky. Osmé čidlo je čidlo 
utřesového detektoru. Sedm výstupů modulu je řízení sepnutí relé zámků, osmé relé je 
vyvedeno na svorkovnici 

Technické parametry MH1 
pracovní teplota ................................................. 0° až +40°C  
zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .......-10° až +50°C 
pracovní napětí .................................................... 9 až 14V  
odběr elektroniky při 13,8V ................................ 130mA 
odběr jednoho relé při otevření zásuvky ............. 360mA 
odběr sedmi relé při otevření zásuvky ............... 1650mA 
výstupní relé - spínané napětí ............................. max.125VAC, 30VDC 
výstupní relé - spínaný proud .............................. 4A/30VDC 

                               1A/125VAC 
 

Způsob objednávky MH1 

MH1 - 7 - typ samostatně stojící, 7 zásuvek 
MH1 - 3 - typ samostatně stojící, 3 zásuvky 
MH1R - 7 - typ do RACKu, 7 zásuvek 
MH1R - 3 - typ do RACKu, 3 zásuvky 
 
MH1RACK - xx  - komplet zabudovaný ve skříni (xx- celkový počet zásuvek) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


