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Výrobce, společnost Ksenia Security, tímto prohlašuje, že 

lares
TM 

vyhovuje nezbytným požadavkům a ostatním souvisejícím ustanovením, jak je stanoveno normou EN50131-1. 

Kompletní prohlášení o shodě lze stáhnout z webových stránek www.kseniasecurity.com 

Tento produkt musí být instalován dle pokynů, v souvislosti s platnými předpisy. Byl vyvinut pod záštitou kvality, spolehlivosti a výkonnosti, což 

jsou základní znaky společnosti Ksenia Security. Doporučujeme, abyste prověřili správnou funkci systému alespoň jednou měsíčně. Přesný sled 

kroků závisí na konfiguraci systému. Kontaktujte prosím instalační firmu, která předá soupis kroků, nutných pro vykonání těchto testů. 

Společnost Ksenia Security se vzdává jakékoli odpovědnosti za poškození zařízení, vzniklé neoprávněnou manipulací s produkty. Obsah tohoto 

manuálu může být pozměněn bez předchozího oznámení a manuál samotný právně nezatěžuje společnost KSENIA SECURITY. 

CERTIFIKACE 
Oblast    Certifikace     PZTS systémy laresTM 

Evropa   EC   

Evropa  EN50131-3 stupeň 3  
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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 

 
Lares™ je nová obchodní značka profesionálního zabezpečovacího systému společnosti Ksenia Security. 

Zabezpečovací systém je nicméně pouze omezenou definicí tohoto produktu v pohledu na rozsáhlé 

možnosti a flexibilitu tohoto systému, který je schopen pojmout i další odvětví zabezpečení a ovládat i 

domácí automatizaci včetně integrovaných řešení inteligentních budov, CCTV, kontrolu přístupu a další 

aplikace a součásti. 

Systémy Lares™ jsou dostupné ve třech modelech a pěti různých verzích, které jsou rozšiřitelné od 16 do 
128 vstupů zabezpečovacího systému, což pokrývá široké spektrum trhu od malých rodinných domů až po 
velké budovy administrativního charakteru. Modularita a univerzálnost série lares™ umožňuje systému 
naplnění prakticky jakýchkoli požadavků, pokrývajících velké množství periferií a IP připojení, i s ohledem 
na budoucí rozšiřování systému. 

Systémová rozšiřitelnost je realizována pomocí zařízení auxi™, která pracují na 4-drátové sběrnici KS-BUS. 
Systémy lares™ mohou být programovány z PC po IP rozhraní (je-li použita verze s TCP/IP portem na 
desce) a přímým uploadem konfigurace pomocí USB portu. Systém lares™ má i rozličné ovládací funkce 
(zapnutí a vypnutí jednotky, reset poplachů, uzamčení volání), a některé další. 

 

SPECIFIKACE pro MODELY 

Technické parametry a funkce : lares16 lares16-IP lares48 lares48-IP lares128-IP 

  

CERTIFIKACE CE, EN 50131 stupeň 3 

  

HARDWARE  

Maximální počet vstupů 16 48 128 

Vstupy na desce lares (pevné + programovatelné) 6+4 6+4 6+4 

Maximální počet OC výstupů + relé 16 48 128 

Možnost připojení po Ethernetu NE ANO NE ANO ANO 

USB port na desce ANO 

Maximální počet expandérů auxi 4 24 40 

Maximální počet klávesnic ergo 8 12 20 

Maximální počet venkovních sirén imago 8 12 20 

Maximální počet vnitřních sirén radius 8 12 20 

Maximální počet čteček volo 8 12 20 

Maximální počet izolátorů / opakovačů divide 8 12 20 

Připojení GSM/GPRS komunikátoru gemino ANO 

Připojení TLF komunikátoru pontis ANO 

Malý plechový box 255×295×80mm ANO 

Velký plechový box 325×400×90mm ANO 

Záložní akumulátor 12V-7Ah (malý box) - 17Ah (velký box) 

Napájecí zdroj 1,7A nebo 3A 

Napájecí napětí 14,2V ± 1% A 

Proudový odběr (max.) 60mA 100mA 60mA 100mA 100mA 

Hmotnost bez akumulátoru a zdroje (malý box) 1.7 kg 

Hmotnost bez akumulátoru a zdroje (velký box) 2.8 kg 

Teplotní rozsah -5°C – +55 °C    (23 °F – 131 °F) 

Krytí IP34 
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Technické parametry a funkce : lares16 lares16-IP lares48 lares48-IP lares128-IP 

SOFTWARE   

Podsystémy 8 12 20 

Programovatelné scénáře 16 32 64 

Časovače 16 16 32 32 

Plánovač YES 

Uživatelské kódy 16 48 128 

Maximální počet identifikátorů 64 64 128 128 

Historie (log událostí) 1500 

Telefonní seznam 20 50 100 

Tabulka 1 

 

LOGICKÉ VLASTNOSTI 

Vstupy (zóny, smyčky) 

Každá základní deska systému obsahuje 6 programovatelných vstupů a 4 rozhraní, které v závislosti na 

požadavcích instalace mohou být nastaveny jako vstupy nebo výstupy (v podstatě tak základní deska 

dovede pojmout až 10 vyvážených poplachových vstupů). Nadto je k dispozici temperový kontakt pro 

připojení ochran odtržení ze zdi a otevření krytu. V závislosti na modelu může být maximální počet vstupů 

rozšířen až na 128. V závislosti na požadavcích může být každý vstup – ať už na základní desce nebo na 

rozšiřujícím expandéru, vybavený pěti různými typy vyvážení: NC (normally closed), NO (normally open), 

BAL (jednoduché vyvážení nebo ukončení linky EOL), DBAL (dvojité vyvážení nebo dvojité ukončení linky 

2EOL), 3BAL (trojité vyvážení nebo trojité ukončení linky 3EOL). 

Následující tabulka znázorňuje, jak systém lares™ interpretuje hodnoty pro různé konfigurace vyvážení a 

jejich přináležející stavy. 

Vyvážení Schéma 
Rozsah 0 Rozsah 1 Rozsah 2 Rozsah 3 Rozsah 4 

0 – 1,8kΩ 2,2 – 4,1 kΩ 4,2 – 6,8 kΩ 7,2 – 14 kΩ ∞ (rozpoj.) 

NC 
 

klid poplach 

NO 
 

poplach klid 

BAL 
 

tamper klid poplach 

DBAL 
 

tamper klid poplach tamper 

3BAL 
 

tamper klid poplach maskování tamper 

Tabulka 2 
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Systém umožňuje přímé připojení vibračních detektorů i inerciálních čidel (audiodetektor tříštění skla). 

Lares™ spravuje následující odezvy systému: 

• 24-hodinová zóna 

• okamžitá zóna 

• příchodové zpoždění 

• odchodové zpoždění 

• zpožděná zóna 

• odchozí časovač 

V případě zpožděných zón, je možné definovat sekvenci narušených zón a která zóna bude poslední1. 

Vstupy mohou být také seskupovány, a to i mezi sebou. V tomto případě může uživatel také jednoduše 

rozhodnout, zda jsou přiřazeny do zmíněné sekvence či nikoli. 

 

Podsystémy 

Každý vstup (zóna) může být volně asociován do skupiny (podsystému), což usnadňuje jeho správu. 

V závislosti na modelu Lares™ je k dispozici 8, 12 nebo 20 podsystémů (viz přehled v tabulce 1). Pro každý 

podsystém je možné programovat příchodové a odchodové zpoždění, varovný a nátlakový čas, a definovat 

celou škálu spínání a přepínání připojených zařízení. 

Výstupy 

Základní deska Lares™ obsahuje jedno dohlížené 1A přepínací programovatelné relé a čtveřici 500mA 

výstupů typu OC. V závislosti na modelu může být počet výstupů rozšířen až na 128 a odpovídá vlastně 

počtu vstupů. Ať už jsou výstupy lokalizovány na základní desce nebo na rozšiřujících modulech Auxi, může 

být každý z nich naprogramován v závislosti na požadavcích: polarita (NO nebo NC), funkce (bistabilní 

nebo monostabilní) a čas aktivace (doba sepnutí a cyklu). 

Výstupy mohou být ovládány následujícími způsoby: 

Způsob Jak sepnout… 

Automaticky - Události zóny (poplachy, tamper, přemostění, maskování nebo real-time) 

- Události podsystému (poplachy, tamper, přepnutí, maskování, siréna, nátlakový 
kód, komunikace, příchozí časovač, oznámení, odchodový čas, správa a 
nedbalost) 

- Události na periferiích (tamper nebo odpojení modulu) 

- časovač / plánovač 

- ztráta sítě / obnovení (napájení, Ethernet) / obecné události 

                                                           
1
  Pro vice detailů vyhledejte prosím programovací manuál v bodě přizpůsobení zón pod nadpisem Vstupní úroveň. 
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Způsob Jak sepnout… 

Manuálně 2 - stisknutí klávesy na klávesnici Ergo  

- pomocí web serveru (klávesa na virtuální klávesnici) 

- kódy / klíčenky 

Pro další detaily prosím vyhledejte programovací manuál. 

USB interface 

Všechny systémy Lares™ mají na desce micro-USB port pro připojení k PC nebo přímé připojení USB FLASH 

paměti. Následující tabulka objasňuje rozdíly. 

PC Zařízení Jde o propojení mezi PC a systémem Lares™. Pomocí softwaru Basis lze 

konfigurovat systém, nahrávat hlasové zprávy, firmware centrální části i 

periferií, a zjišťovat stavy zón a podsystémů v reálném čase. 

USB 

paměť 

Pasivní část Pomocí tohoto propojení lze provést update konfigurace systému (potom, co 

byla konfigurace nahrána do USB FLASH disku pomocí softwaru Basis) nebo 

přehrát hlasové zprávy či firmware zařízení (centrální části i periferií). 

 

Ethernetové připojení (síť LAN) 

U modelů Lares16-IP, Lares48-IP a Lares128-IP je Ethernetový port integrován již na desce ústředny: toto 

řešení dovoluje jednoduchou správu systému pomocí jakéhokoli internetového připojení ze kteréhokoli 

místa na světě. 

Ethernet Síťové připojení Jedná se o propojení mezi systémem a PC. Pomocí softwaru basis je možné 
konfigurovat systém, nahrávat hlasové zprávy, firmware základní desky i 
periferií, a zjišťovat stav zón a podsystémů v reálném čase. 

Ethernet Síťové připojení Díky Webserveru je možné: 

- Zobrazit verze FW a SW, web serveru a periferií. 

- číst a/nebo měnit název v síti a další síťová nastavení (DHCP, IP 
adresa, SMTP parametry) 

- dynamické DNS 

- Update stránek web serveru 

- Zobrazovat a / nebo měnit datum a čas 

- Zobrazovat log událostí a stav periferií 

- Zobrazovat a spínat / rozpojovat výstupy 

- Zobrazovat stav podsystémů a ovládat zastřežení / odstřežení 

- Zobrazovat a přemosťovat zóny 

Systém je chráněn tří-úrovňovým bezpečnostním mechanismem: všechny vzdálené aktivity vyžadují 

zadání PIN kódu, data jsou před zasláním do sítě šifrována, a nakonec vzdálený přístup může být zakázán 

nebo omezen ze strany uživatele (např. na sledování v reálném čase nebo pouze na čtení deníku událostí). 

                                                           
2
  Viz také Lares™  automatizace. 
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Hlasové zprávy 

V systému může být uloženo až 400 různých hlasových zpráv, které dosahují téměř 15 minut hlasového 

záznamu. Tyto zprávy slouží pro varování uživatele v případě poplachu nebo systémové poruchy (se 

specifickou zprávou pro každou zónu), nebo dovedou provést uživatele rozličnými funkcemi systému. 

Hlasové zprávy jsou spravovány z modulu Gemino (při komunikaci po GSM) nebo Pontis (při signalizaci po 

telefonní lince – PSTN), nebo jsou reprodukovány lokálně na klávesnici Ergo. 

Mohou být uloženy třemi různými způsoby:  

• z mikrofonu, připojeném k PC  

• pomocí importu souborů formátu WAV (16-bit, 44.100 Hz) 

• pomocí hlasového syntezátoru text-to-speech (TTS), dostupného ze softwaru Basis3. 

 

Vzdálené ovládání systému 

Systém může být jednoduše vzdáleně spravován pomocí následujících možností: 

• využitím integrovaného web serveru (viz Ethernetové připojení (síť LAN)); 

• voláním systému pomocí GSM nebo PSTN pomocí hlasového menu průvodce; 

• zasláním SMS (pro tuto funkcionalitu je vyžadován komunikátor Gemino BUS); 

• připojením standardním modemem na PSTN modul Pontis. 

 

Monitorování napájecího zdroje 

Lares™ monitoruje jak napájecí zdroj, tak stav baterie. Periodicky zjišťuje stav nabití baterie a v případě 

problémů vyšle varovnou zprávu. Navíc v případě dlouhotrvajícího výpadku napájení dovede systém 

odpojit baterii pro zamezení jejího hlubokého vybití. Nejedná se o pouhé bezpečnostní opatření: sám 

systém odpojí baterii a předtím než se sám vypne, provede Lares™ všechny nezbytné úkony, uloží do 

paměti datum a čas vypnutí pro jakékoli následné související kontroly a poté vypne celý systém bez 

způsobení chyby. V tomto případě nebudou houkat sirény, čímž se předejde nechtěným problémům. 

 

Adresování zařízení na sběrnici KS-BUS 

Adresace zařízení na sběrnici je základním krokem, jakmile dojde ke spuštění systému. Ksenia představuje 

inovativní koncept adresace svých zařízení: každé z nich přichází již z výroby s implementovaným sériovým 

číslem, složeným ze šestice číslic. Tento kód jednoznačně určuje každé zařízení. Sériové číslo může být 

načteno ze softwaru Basis™ i z klávesnice Ergo™, a to následovně: 
 

Metoda Čtení Přiřazení 

Software 

Basis™  

Na stránce, zobrazující stav systému 

v reálném čase 

Na hlavní stránce periferií, pod položkou 

’Sériové číslo’ 

Kl. Ergo™ Menu ‘Periferie’ > Přiřadit, Programovat 

                                                           
3
  Tato utilita není k dispozici pro českou jazykovou mutaci. 
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Záměna zařízení na sběrnici bez softwarového přenastavení tak není povolena. 

Tento nový přístup k adresaci periferií má řadu výhod: 

• zamezení náhrady na sběrnici (každá periferie je na sběrnici odlišná od všech ostatních, což ji činí 

systémově jedinečnou a jasně identifikovatelnou); 

• zamezení konfliktů v adresaci zařízení (stejná adresace u všech zařízení); 

• redukce možnosti chyby v rozsáhlých systémech. 

Pokud systém obsahuje pouze jeden typ periferií, je nastavení velmi jednoduché: doporučuje se nechat 

periferie nepřiřazeny a následně provést jednoznačné přiřazení z klávesnice. 

Jedinou náležitostí, na kterou je třeba dát pozor při konfiguraci a programování zařízení na sběrnici, je 

správné přiřazování sériových čísel zařízení k jejich reálné pozici v systému, obzvlášť při použití více kusů 

periferií jednoho typu. Například pokud klávesnice se sériovým číslem 000012 má zamýšlené použití 

v salónku a klávesnice se sériovým číslem 000020 má být použita v garáži, pak je nutné fyzicky instalovat 

tyto komponenty v salónku a v garáži přesně tak, jak bylo plánováno při takovémto návrhu. V opačném 

případě budou tyto dvě klávesnice pracovat v opačném pořadí. 

V následující tabulce jsou uvedeny příklady, kde a jak najít sériové číslo zařízení. 

 

Zařízení Umístění sériového čísla Příklad 

Ergo™           (4) 
Sériové číslo je viditelné v poslední 

položce menu technika ‘Verze’ 
 

Auxi™ 

Imago™ 

Pontis™ 

Volo™ 

Divide™ 

Radius™ 

Nálepka s popiskou SN XXXXXX 

 

Gemino bus™ 

Sériové číslo zařízení koresponduje 

s šesticí posledních znaků kódu IMEI (v 

příkladu na obrázku 076759) 

 

                                                           
4  Pro správné programování a užití klávesnice je nutné znát uživatelský a kód technika, nastavený z výroby. Tyto kódy 

jsou uvedeny níže (později musí být změněny!).   

UŽIVATEL: 147258 

    TECHNIK: 123456 
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Lares™ a domácí automatizace 

Centrální jednotka Lares™ je jedinečná také z dalšího hlediska. Její vlastní logika integruje jednoduchým 

způsobem jakoukoli formu domácí automatizace. V této oblasti zaujímá vůdčí roli vzhledem k faktu, že je 

schopna autonomně spravovat aplikace domácí automatizace bez jakékoli pomoci ze strany PC nebo 

použití doplňkových programů s velkou mírou vnitřní logiky. 

Následuje výčet aplikací pro domácí automatizaci (bez ohledu na zabezpečovací systém): 

• osvětlení 

• topení a klimatizace 

• zavlažovací systémy 

• automatizace a ovládání zatížení 

• požární systémy a systémy odvětrávání 

• audio/video zábava 

• dohled nad zařízeními audio a video 

• kontrola přístupu 

Vstupně/výstupní moduly, které mohou být použity pro programování a správu různých funkčních celků 

domácí automatizace, jsou stejné expandéry Auxi, které se využívají pro rozšíření počtu smyček na 

ústředně, nebo programovatelné vstupy komunikátoru Gemino. Díky svým minimálním rozměrům a zcela 

nové koncepci samo-učícího se systému (pomocí sériových kódů) je možné moduly systému Ksenia 

jednoduše skrýt do již existujících malých elektromontážních krabic, umístěných ve zdech (např. 

propojovací nebo rozbočovací krabice). 

Správa systémů domácí automatizace je úzce spjata s konceptem scénářů (funkce makro): pokaždé, když 

se v systému objeví událost (což může být stisk tlačítka, zadání kódu na klávesnici, narušení zóny, 

kombinace více souvisejících událostí, apod.), nabízí systém možnost naprogramovat následujícími 

parametry požadované makro: 

• zastřežování a odstřežování podsystémů 

• aktivace a deaktivace výstupů (až 8 pro každou funkci makro) 

• reprodukce hlasových zpráv 

• aktivace hlasového komunikátoru 

• zaslání e-mailu 

• zaslání SMS 

• aktivace časovače 

Systém může být velmi jednoduše spravován z klávesnice Ergo: ke každé klávesnici může být asociováno 

až 10 maker, a každé makro je spjaté se stiskem jedné z numerických kláves, nebo se zadáním platného 

uživatelského kódu. 

Další významné specifikum systémů Lares™ v prostředí domácí automatizace je ukládání do paměti 

četnosti maker. Systém například automaticky navrhne makro, které je aktivováno z klávesnice nejčastěji, 
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a v každém případě vždy dovolí použít otočný ovladač pro zobrazení ostatních maker, které mohou být 

také spuštěny5. 

Toto všechno je v systému implementováno pro usnadnění interakce uživatele s prvky systému jediným 

stiskem klávesy. Stačí pouhé zadání kódu, ať už klíčenkou nebo NFC mobilním telefonem na klávesnici. 

 

Aktualizace firmwaru 

Firmware centrální základní desky Lares™ i firmware všech periferií připojených na sběrnici KS-BUS může 

být aktualizován během několika vteřin. Není třeba vytvářet jakékoli speciální propojení, nebo vkládat 

jumpery či vypínat systém nebo jednotlivé periferie: firmware může být nahrán přímo do centrální 

základní desky Lares™ skrze integrovaný USB port (ať už z PC nebo z USB FLASH disku), nebo vzdáleně 

skrze rozhraní Ethernetové komunikace (pokud je uživatelem povoleno). 

Aktualizace se objeví automaticky a je zcela bezpečná. Všechna zařízení systému Ksenia používají 

jedinečnou technologii aktualizace firmwaru: dual-firmware-mód. Kopie nového firmwaru je uložena 

v centrální části Lares™, která musí být aktualizována. Jakmile se firmware nakopíruje (což je možné 

provést během normálního provozu systému), zkontroluje centrální část nový firmware (resp. jeho 

funkčnost z pohledu CRC kontroly – kontrolní součet). Je-li soubor shledán funkčním, systém začne nový 

firmware využívat; pokud ne, bude i nadále používat starý kód. Tato metoda zaručuje maximální 

spolehlivost i v případě přerušení spojení. 

Všechny produkty rodiny Ksenia jsou v podstatě zpětně kompatibilní: Nové vlastnosti a funkce, které budou 

připraveny až v budoucnu, je možné nahrát i do staršího hardwaru bez nutnosti jeho modifikace nebo 

nahrazení. 

                                                           
5
  Detaily v uživatelském průvodci. 
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PŘEHLED ČÁSTÍ SYSTÉMU 

 níže ukazuje hlavní části, ze kterých sestává systém Lares™. Fotografie také ukazuje v detailu způsob 

připojení napájecího zdroje: dbejte na správné uzemnění. Dvě velké průchodky ve spodní části krytu 

umožňují průchod kabelům pro připojení periferií i v případě rozsáhlého systému. 

 

 

 

 

1. Plechový kryt 

2. Velké průchodky (dvě) pro  
vedení kabeláže 

3. Spodní zajišťovací otvory (čtyři) 

4. Úchyty základní desky (čtyři) 

5. Úchyty expandéru Auxi (čtyři) 

6. Tamperový mikro-kontakt 

7. Kabel tamperu a konektor 

8. Plechový kryt 

9. Uzemnění (tři místa) na  
šroubku s maticí 

10. Deska centrální části 

11. Řadič centrální části 

12. Svorkovnice 

13. Programovací USB konektor  

14.  USB klíčenka (volitelně) 

15. Napájecí přívod 

16. V/V modul Auxi (volitelně) 

17. 12V akumulátor 

18. Konektor připojení akumulátoru 

19. Napájecí zdroj 

20. Svorky nap. zdroje 
 

 

 

 

 

 

 

 

SVORKA POPIS 

[+V] Výstup 14.2V napájecího 

zdroje [-V] 

[ ] Uzemnění 

[N] 
Přívod 230 VAC 

[L] 

 

Obrázek 1 

Obrázek 2 
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PŘIPOJENÍ 

Centrální řídící jednotka Lares™ je vybavena výkonným 32-bitovým mikroprocesorem, který ovládá 

všechny funkce. Obrázek 3 níže ukazuje (v souvislosti s vyobrazením celé desky a využitím různých 

jumperů) polohu systémových svorek a poskytuje krátký popis jejich funkce a využití.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled svorek 

SVORKA TYP POPIS 

[12V] 

Napájecí zdroj 

Napájení systému.  
Připojení 14.2V napájení z napájecí jednotky systému. 

[+P] [+P1] 
Napájecí zdroj zajišťuje sběrnicové napájení pro rozšiřující moduly systému. Jedná 
se o napájení 13.8V / 1A (max.) v případě použití zdroje 1.7A, nebo 2.3A (max.) 
v případě použití zdroje s proudovou zátěží 3A. 

[-] Záporný pól napájení 

[ ] Uzemnění 
Svorka uzemnění napájecího zdroje a uzemnění plechového boxu musejí být 
připojeny k této svorce. 

[i1] – [i6] Vstup Systémové zóny / vstupní svorky 

[M1] – [M4] 
programovatelné 
vstupy/výstupy 

Svorky vstupů / výstupů, programovatelné ze softwaru, 
výstupy jsou typu Otevřený kolektor, zatížitelnost 500 mA (max.) 

[NC] 

1st přepínací relé 

NC kontakt, 1A (max.) 

[C] C svorka, 1A (max.) 

[NO] NO svorka, 1A (max.) 

[+A] 
2nd přepínací relé 

Při poplachu sepnuto, 1A (max.) – dohlížené 

[+R] V klidovém stavu systému sepnuto, 1A (max.) 

[+] 
Sériová 

komunikace 
sběrnice KS-BUS 

Kladný pól napájení systémové sběrnice 

[A] Svorka Tx (vysílání dat) 

[B] Svorka Rx (příjem dat) 

[-] Záporný pól napájení systémové sběrnice 

AL = konektor připojení 12V akumulátoru 

TAMP, T = Tamper 
rozpojeno: tamperové hlášení aktivováno 
spojeno: tamperové hlášení deaktivováno 

STOP = Výrobní nastavení – postup nastavení: 

1. Odpojte napájení. 
2. Vyjměte propojku STOP. 
3. Přiveďte napájení. 
Zelená LED zůstane rozsvícena až do chvíle, než bude 
propojka STOP znovu připojena. Systém do té doby 
zůstává v režimu stand-by. 
4. Jakmile je propojka vložena, obnoví centrální jednotka 
výrobní nastavení a spustí normální provoz. 

LED = provozní LED mikroprocesoru 
Během normálního provozu tato LED bliká. 

KB = konektor připojení sběrnice KS-BUS 
[+] [A] [B] [-] 

ETH = Ethernet/IP konektor 
Je použit pro IP připojení (web-server, místní síť LAN, 

internet). 

Obrázek 3 
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Schéma typického zapojení 

Základní propojovací schéma je znázorněno na obrázku 4. Pro instalaci pomůže štítek na zadní straně 

plechového krytu každého systému Lares, který popisuje nutné zapojení pro správnou funkci systému: 

  

Obrázek 4 
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Schéma zapojení sběrnice KS-BUS 

Periferie systému Ksenia jsou připojeny na sběrnici KS-BUS. Pro každou větev (např. vzdálenost mezi 

centrální jednotkou a klávesnicí) je doporučeno nepřekračovat maximální hranici 500m, a celková délka 

sběrnice by neměla přesáhnout 1.000m. Používejte vždy stíněný kabel s jedním koncem stínění zapojeným 

k uzemnění centrální jednotky a druhý konec ponechejte volný. Na obrázku 5 níže je znázorněn příklad 

zapojení. 

 

Obrázek 5 

Je důležité vždy dbát na správné připojení stínění, jak je znázorněno výše, a dále pak na připojení ostatních 

zařízení, které nekomunikují po sběrnici KS-BUS, obzvlášť v situaci, kdy vedení sběrnice je velmi dlouhé. 

Následující schéma zobrazuje dva příklady: 

 

POPIS SVOREK 

+R Kladný pól napájení 13.8V 

- Záporný pól napájení 

M4 24h kontakt tamperu, 10kΩ 

O1 Výstup Otevřený kolektor 1 

O2 Výstup Otevřený kolektor 2 

i1 vstup zóny (smyčky) 

 

Obrázek 6 

KLÁVESNICE   GSM/GPRS      EXPANZNÍ           EXTERNÍ 
  ZAŘÍZENÍ        MODUL           SIRÉNA 
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První příklad (vlevo) je základní způsob zapojení s externím napájecím zdrojem sirény a správou tamperu, 

realizovanou 10k zakončovacím odporem. Druhé schéma zapojení umožňuje spolu se základním 

zapojením aktivaci programovatelných vstupů sirény [AL] and [LI] pomocí OC výstupů [O1] and [O2] 

centrální řídící jednotky.  

Navíc je chybový výstup [F] připojen na vstup [i1] řídící jednotky Lares, což umožňuje programovat 

následné akce, jako například aktivaci hlasového volání, zaslání SMS nebo e-mailu se zprávou o selhání 

akumulátoru, apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

     Lares ™ je navržen a vyroben s těmito vlastnostmi pro omezení dopadu na životní prostředí 

 

• Vytištěné nálepky neobsahují olověné a bromité prvky 

• Nízká spotřeba 

• Každé balení je tvořeno maximálně recyklovatelnými materiály a materiály z obnovitelných zdrojů 

 

 


