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1. Výběr místa a tipy pro instalaci 
• Místo by mělo být dobře větrané, bez vlhkosti, horka a prachu 

• Zařízení by mělo být instalováno na rovný podklad, blízko ke dveřím. Montážní 

výška je přibližně 1,5m. 

• Pro připojení zařízení výrobce doporučuje použití kabelů dle tabulky níže. 

 

 

 
 

• Dbejte na správné pájení spojů a jejich izolaci 

 
 

• Jednotlivé kabely je vhodné označit, což v budoucnu zjednoduší údržbu systému 

 
  



2. Uzemnění systému 
• Uzemnění systému je důležitou prevencí proti případným poruchám, nebo zničení zařízení 

• Zajistěte oddělené zemnění systému pro zamezení zpětného napětí ze zemnění 

• Vyhněte se vytváření zemních smyček – zařízení uzemněte jen na jedné straně, viz obrázek 

 
 

3. Ochrana před teplotou 
• Rozsah provozních teplot může být u zařízení COSEC různý, zkontrolujte teplotní rozsah v 

datasheetu 

• Většina zařízení COSEC má teplotní rozsah od -10°C do 50°C 

• Při používání zařízení mimo určený rozsah, může dojít k dočasnému, nebo trvalému poškození 

zařízení 

• Přímé sluneční záření může zničit displej zařízení během krátké doby. Neinstalujte zařízení na přímé 

slunce! 

• Pokud bude zařízení instalováno ve venkovním prostředí, je důležité je doplnit o dodatečný 

kryt/stříšku 

• Pozor, při instalaci na turniket je riziko, že teplota turniketu bude výrazně vyšší, než teplota okolí! 

•  Zamezte přímé instalaci zařízení COSEC na kovové části turniketu 

• Využijte izolační podložku dle tabulky níže 

 
  



• Výběrem vhodné stříšky zabraňte dopadu přímého slunečního záření na zařízení. Toto záření může 

poškodit biometrický sensor, nebo displej. 

 
 

4. Ochrana proti vlhkosti a vodě 
• Chraňte zařízení a kabeláž před vlhkostí a vodou 

• Pouze zařízení s IP65 jsou určena pro přímou venkovní instalaci 

• Pouze zařízení s IP65 jsou odolná vůči stříkající vodě  

• Pokud je zařízení instalováno ve venkovním prostředí, je vhodné je dodatečně chránit před sluncem 

i vodou, a to i v případě, že se jedná o zařízení s IP65 

• Biometrické sensory a displeje nefungují korektně, pokud je na nich prach, nebo voda! 

• Po instalaci zařízení je zapotřebí zařízení dodatečně izolovat pomocí silikonového tmelu, který 

zabrání vniknutí vody/vlhkosti za zařízení. 

 



5. Napájení 
• Výrobce doporučuje použití adaptérů, které jsou součástí balení. 

• Vzdálenost mezi adaptérem a zařízením musí být menší, než 1m 

• Vedení 12VDC musí být minimálně 15cm od vedení 230VAC 

  
• Výbojky a el. motory by měly být od zařízení COSEC minimálně 1m 

 
 

6. Elektrické rušení 
• Zařízení by měla být instalována minimálně 15cm od induktivních zařízení 

 

 

  



 

7. Síťové propojení 
• Zařízení umožňující napájení pomocí POE: COSEC VEGA, COSEC PATH, COSEC ARC, COSED DOOR 

FMX, COSEC ARGO 

• Nutnost instalace minimálně 15cm od zdrojů rušení

 
• Výrobce doporučuje použití UTP cat6 

• Také v případě napájení pomocí PoE je nutné vyvarovat se instalaci v blízkosti zdrojů rušení 

 

8. Propojení pomocí sběrnice RS485 
• Doporučené propojení pomocí krouceného páru 

 
• Zakončení linky odporem 120Ω 

 
  



9. Propojení mezi kontrolerem a externí čtečkou 
• Při oboustranné instalaci na stěnu je zapotřebí aby šířka stěny byla minimálně 10 cm 

 
• Vzdálenost mezi kontrolerem a externí čtečkou, při propojení RS232, maximálně 3 m 

 
 

10. Připojení zařízení třetích stran 
• Možnost připojení pomocí rozhraní Wiegand, svorky D0, D1 a GND 

 
  



11. Připojení zámků 
• Aby nedošlo ke zničení zařízení, je vhodné dodržet maximální odběry viz tabulka níže 

 
• Maximální možné zatížení výstupního relé je 12VDC/2A! 

• Na výstup zařízení může být připojen jen jeden zámek 

• Pro zdroje napájené pomocí DC napětí je nutné zapojení diody viz níže 

 
• Při napájení AC napětím je nutné použití kondenzátoru  

 
 

 


