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PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM 

 www.elso-ostrava.cz 

 
VLASTNOSTI 

 DODÁVANÉ VE TŘECH VARIANTÁCH 8, 16 A 
24PATER 

 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 12V NEBO 24V DC 

 MOŢNOST PŘIPOJIT AŢ 2000 UŢIVATELŮ 

 EDITACE UŢIVATELŮ POMOCÍ PC SOFTWARU 

 MOŢNOST ULOŢENÍ JMEN UŢIVATELŮ PŘÍMO 
DO PAMĚTI VPS 

 OVLÁDÁNÍ POMOCÍ DALLAS ČIPŮ 

 SPÍNACÍ KONTAKTY RELÉ (LZE INVERTOVAT) 

 ZATÍŢITELNOST VÝSTUPNÍCH KONTAKTŮ 0,5A 

 VÝBĚR ZE TŘECH TYPŮ ČTECÍCH HLAV 

 

VPS1 

 

POPIS 

Přístupový systém VPS1 je navrţen pro blokování pojezdu 
výtahové kabiny. Vyrábí se s napájecím napětím 12V nebo 
24V a ve třech variantách: VPS1.8, VPS1.16 a VPS1.24, 
kde poslední číslo určuje počet pater, které je moţno 
blokovat. Do pater, která jsou blokována kartou VPS1, má 
uţivatel přístup pouze po přiloţení nadefinovaného čipu ke 
čtečce. Po přiloţení čipu se uţivateli na 10sec. zpřístupní 
patra, která jsou pro něj povolena a uţivatel můţe volit 
poţadované patro. Pomocí programu v PC se provádí 
povolení pater a pojmenování čipů. Program lze stáhnou na 
adrese http://www.elso-ostrava.cz/cs/vps1.php . Programem 
lze přiřadit aţ 2000 uţivatelů pro jeden výtah, přidat 
komentář k čipu a velice jednoduchým způsobem 
(zaškrtáváním políček) povolit příslušná patra. Počet 
uţivatelů je přímo úměrný délce komentáře. Délku lze 
nastavit v programu. VPS1 je kompatibilní s Dallas čipy a 
pokud uţivatel jiţ pouţívá čip k jiným účelům (imobilizér 
auta, přístup do místností, ovládání závory), lze tento čip 
přiřadit i k našemu systému. V naléhavých případech lze 
zařízení odstavit propojkou, umístěnou na základní desce 
zařízení. 

VPSD3 

 
VPSD 

 

 
PŘIPOJENÍ SVOREK  

Označení svorek je provedeno na plošném spoji 

 PWR + – Připojení vstupního napětí + 

 PWR -  – Připojení vstupního napětí - 

 COM – Připojení kabelu pro spojení s PC 

 VPSD – Připojení čtecí hlavice VPSD 

 VPSD2 DSS – Připojení čtecí hlavice VPSD2, VPSD3 

 VPSLED – Připojení LED diody čtecí hlavice VPSD2, VPSD3 

 KA,KB – Výstup kontaktů relé 

 
SIGNALIZACE, NASTAVENÍ A JIŠTĚNÍ 

 Červená LED – připraveno k provozu nebo komunikaci s PC 

 Zelená LED – čip přiloţen (nekomunikuje s PC) 

NASTAVENÍ 

 OFF – Sepnutí všech výstupních relé 

JIŠTĚNÍ (jsou pouţity pojistky velikosti 5x20mm) 

 F0,4A – Jištění vstupního napětí u přívodní svorkovnice 

 
 

 
 

INSTALACE 
Dle vyhlášky 50 ČUBP a BU ze dne 19.5.1978 §5 odborná způsobilost v elektrotechnice, můţe instalaci zdroje provádět 
pracovník znalý. Instalace je určena do normálního prostředí. 
 
VPS1 je určen pro montáţ do větších krytů nebo do panelů výtahů spolu s jinými komponenty systému. Při umístění musí 
instalační technik brát zřetel na moţné oteplení VPS1 a zajistit vhodným způsobem odvod tepla z okolí. Teplota okolí 
nesmí překročit 30°C. Připojení napájecího vodiče vstupního napětí provedeme k svorkovnici označenou na plošném 
spoji jako PWR. Za vstupní svorkovnicí je označení hodnoty napájecího napětí.  

http://www.elso-ostrava.cz/cs/vps1.php
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PODROBNÝ POPIS  

VPS1 je zhotoven z desky plošných spojů, na které jsou umístěny součástky. VPS je určen pro montáţ do větších krytů, či přímo do 
výtahového ovládacího tabla. Připojení napájení se provede na svorkovnici označenou PWR, kladný pól ke svorce + a záporný ke 
svorce -. Popiska u napájecí svorkovnice udává velikost napájecího napětí, buď 12V DC nebo 24V DC. K připojení PC slouţí 
propojovací kabel VPSPC, připojitelný na sériový port počítače a konektor na VPS1 označený jako COM. Ke kartě lze dodat několik 
typů čtecích hlav. K připojení čtecí hlavy VPSD slouţí konektor s označením VPSD. K připojení čtecích hlav VPSD2 a VPSD3 slouţí 
dva konektory označené na kartě VPS1 jako VPSD2 a VPSDLED. K blokování pater slouţí kontakty relé. V klidovém stavu jsou relé 
rozepnutá a v případě přiloţení nadefinovaného čipu příslušná relé sepnou. Lze dodat kartu i s inverzní funkcí výstupních relé. 
Kontakty relé jsou vyvedeny na svorkovnici KA1 KB1 aţ KA24 KB24. Led dioda na plošném spoji a na čtecí hlavici dává přehled o 
stavu karty. Červená led indikuje, ţe je zařízení připraveno k přiloţení čipu nebo ke komunikaci s PC, zelená LED indikuje přiloţení 
klíče, povolení vstupu a přerušení komunikace s PC. V případě nutnosti lze zkratováním propojky OFF sepnout všechny výstupy 
najednou. 
 
ORIENTAČNÍ ÚDAJE 

Parametr Min. Typ. Max. Jedn. 

Napájecí napětí 12V (označení na plošném spoji)  12  V DC 

Napájecí napětí 24V (označení na plošném spoji)  24  V DC 

Spotřeba VPS1.8 v klidovém stavu  35  mA 

Spotřeba VPS1.8 při sepnutí osmi relé  130  mA 

Spotřeba VPS1.16 v klidovém stavu  35  mA 

Spotřeba VPS1.16 při sepnutí šestnácti relé  230   

Spotřeba VPS1.24 v klidovém stavu  35   

Spotřeba VPS1.24 při sepnutí dvacetičtyř relé  330   

Doba aktivace výstupních relé  10  Sec 

Max. spínaný proud výstupních relé   0,5 A 

Max. spínané napětí výstupních relé  200  VDC 

Max. spínací výkon výstupních relé    10 VA 

Třída prostředí  00  IP 

Teplota při skladování 10  50 °C 

Vlhkost vzduchu při skladování  50  % 

Rozměry  162 x 100 mm 

Hmotnost 105 g 

 

KONTROLA, OPRAVY A LIKVIDACE 

Karta VPS1 je na vstupu jištěna tavnou pojistkou o jmenovitém proudu F0,4A. V případě přerušení pojistky je třeba ji vyměnit za novou 
téhoţ typu a hodnoty.  

Veškeré opravy zajišťuje výrobce, fa ELSO.  

Likvidace zařízení: Odevzdejte ve sběrně elektroodpadu nebo zašlete výrobci.  

 
ROZMĚRY VPS 
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PROGRAM PRO EDITACI ČIPŮ 

Program pro editaci čipů je samostatně spustitelný soubor, který lze získat na internetu na adrese http://www.elso-
ostrava.cz/cs/data_pro_web/doc/vps1/vpsswb.zip 

 
PŘIPOJENÍ VPS1 K PC A OVLÁDANÍ PROGRAMU 
Pro připojení karty pouţijte kabel VPSPC. Připojení provedeme do volného portu na PC a konektoru COM na kartě VPS1. Po propojení a spuštění programu se 
objeví okno programu VPS Manager, kde máme následující moţnosti: 
NASTAVENÍ -  Výběr COM portu v počítači 
PŘEHLED KOMUNIKACE - Vypisuje data probíhající komunikace 
MAPA PAMĚTI -  Přehled paměti karty VPS 
KLÍČE -   Editace čipů 
 
Programování čipů rychlý přehled: 
Kabelem VPSPC propojíme kartu VPS1 s PC podle výše uvedených pokynů  
 

1. V záloţce „Nastavení“ provedeme výběr COM portu počítače, na který je karta VPS1 připojena 

2. V záloţce Přehled komunikace zkontrolujeme zda VPS1 komunikuje s PC (je nutno při prvním zapojení karty s PC) 

1. Klávesou F3 (IKONA načíst z VPS) aktivujeme přenos  

2. vypíše se průběh komunikace s hláškou CRC ERROR 

3. Znovu klávesou F3 (IKONA načíst z VPS) aktivujeme přenos 

4. vypíše průběh komunikace CRC OK a vyskočí okno s hlášením Přenos O.K. 

3. V záloţce „Klíče“ (pozor: nemačkat ikonu s klíčem) klávesou F3  (IKONA načíst z VPS) nahrajeme jiţ nadefinované klíče z karty VPS1 (pokud 

programujete novou kartu VPS1 je tabulka prázdná) 

4. Označíme políčko „Ukládat komentáře do VPS“ a zadáme maximální délku komentáře (tj. maximální počet znaků). Pod políčkem „Max. délka 

komentáře“ máme údaj o počtu čipů, které lze nahrát do karty VPS1. S větší délkou komentáře se počet čipů sniţuje 

5. Postup přidání nového klíče: 

1. Na půl sekundy přiloţíme čip k připojené čtečce čipů 

2. Klávesou F5 (IKONA posledně přiloţený klíč) načteme čip do tabulky  

3. V okně „Aktuální klíč“  smaţeme název „Novy klíč č.1“, napíšeme námi zvolené jméno a potvrdíme klávesou ENTER   

4. Pro přiřazení výstupů k čipu, zaškrtáváme políčko 1 aţ 24. Logika je taková, ţe pokud je políčko zaškrtnuté, tak výstup sepne po přiloţení čipu. 

Políčko 1 odpovídá výstupu A1 B1 … políčko 24 pak odpovídá výstupu A24 B24 

6. Pro přidání dalšího klíče opakujeme celý bod 5 

7. Klávesou F4  (IKONA nahrát do VPS) nahrajeme aktuální tabulku čipů do paměti karty VPS  

8. Program zobrazí informační okno Přenos O.K. 

9. Klávesami Ctrl+S  (IKONA posledně přiloţený klíč) uloţíte tabulku do souboru pro zálohu 

 

Mazání čipů rychlý přehled: 
  

1. V záloţce Nastavení provedeme výběr COM portu počítače, na který je karta VPS1 připojena.  
2. V záloţce Přehled komunikace zkontrolujeme zda VPS1 komunikuje s PC (je nutno při prvním zapojení karty s PC)  

1. Klávesou F3 (IKONA načíst z VPS) aktivujeme přenos  
2. vypíše se průběh komunikace s hláškou CRC ERROR 
3. Znovu klávesou F3 (IKONA načíst z VPS) aktivujeme přenos 
4. vypíše průběh komunikace CRC OK a vyskočí okno s hlášením Přenos O.K. 

3. Pro smazání všech čipů - v záloţce Klíče (pozor: nemačkat ikonu s klíčem) klávesou Ctrl+N (IKONA Vyčistit soubor) smaţeme všechny čipy z tabulky. 
4. Klávesou F4  (IKONA nahrát do VPS) nahrajeme prázdnou aktuální tabulku čipů do paměti karty VPS  
5. Program zobrazí informační okno Přenos O.K. 
6. Pro mazání čipů jednotlivě - v záloţce Klíče (pozor: nemačkat ikonu s klíčem) označíme myší řádek s čipem, který chceme smazat a ikonou mínus 

(„Smazat klíč“) provedeme výmaz čipu z tabulky. Tento bod můţeme opakovat i pro více řádků 
7. Klávesou F4  (IKONA nahrát do VPS) nahrajeme aktuální tabulku čipů do paměti karty VPS  
8. Program zobrazí informační okno Přenos O.K. 

  

POPIS PROGRAMU 

SOUBOR: 
NOVÝ (IKONA vyčistit soubor) – Vymaţe čipy z tabulky v záloţce klíče. Pokud tuto prázdnou tabulku nahrajeme do paměti VPS, smaţeme i data v paměti VPS !!! 
OTEVŘÍT (IKONA načíst ze souboru) – Načte čipy do tabulky z jiţ uloţeného souboru na pevném disku počítače. Data mají příponu vps. 
ULOŽIT (IKONA uloţit do souboru) – Uloţí čipy v tabulce na pevný disk počítače s příponou vps. Tyto data můţeme později kdykoliv otevřít programem VPS  
Manager a dále editovat. Doporučujeme si uloţením tabulky čipů po kaţdé úpravě vytvořit zálohu, pro případ ztracení dat v jednotce VPS. 
TISK (IKONA tiskárna) – Vytiskne na poţadovanou tiskárnu obsah tabulky. Do vytisknutého dokumentu lze dopisovat poznámky o názvu objektu a o kaţdém 
uţivateli. 
KONEC – Ukončí program VPS Manager 
VPS: 
NAČÍST Z VPS (IKONA načíst z VPS) – Načte čipy z paměti karty VPS1 do tabulky v počítači. 
ZAPSAT DO VPS (IKONA nahrát do VPS) - Zapíše čipy v tabulce počítače do paměti karty VPS1. 
KLÍČ: 
NAČÍST PŘILOŽENÝ (IKONA posledně přiloţený klíč) – Načte do tabulky v počítači naposled přiloţený klíč, který můţeme dále editovat. V případě ţe je čip jiţ 
v tabulce načtený, vyskočí okno s hlášením „klíč nalezen v databázi“  a modré zvýraznění označí v seznamu tento naposledy přiloţený klíč. Lze pouţít pro 
identifikaci čipů. 
PŘIDAT (IKONA přidat klíč) – Lze ručně přidat čip zapsáním jeho unikátního kódu do prvního řádku v kolonce Aktuální klíč. Po této volbě se vyplní políčko 
„Aktuální klíč“ samými nulami. Tyto nuly musíme přepsat kódem, který je vepsaný na dallas čipu. Kód vţdy začíná 01 a dál pokračuje unikátním číslem napsaným 
v jednom řádku. Číslo píšeme bez mezer a včetně písmen. Vepsané hodnoty potvrdíme klávesou ENTER. 
SMAZAT (IKONA smazat klíč) – Smaţe čip, který je označen modře. 

http://www.elso-ostrava.cz/cs/data_pro_web/doc/vps1/vpsswb.zip
http://www.elso-ostrava.cz/cs/data_pro_web/doc/vps1/vpsswb.zip

