
ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o.

Ovládací spínač OS4
Ovládací spínač OS4 je vybaven dojicí nezávislých relé

chráněných varistory schopných spínat proudy do 3 A při
napětí  do  24 V  a  dvojicí  chráněných  vstupů  spínaných
proti  zemi.  Mezi  vstup  a  napájecí  napětí  je  zapojen
rezistor  1 kΩ.  OS4  nabízí  rozšíření  funkcí  OS3,  ale
neobsahuje  piezoelement  pro  melodickou  signalizaci.
Velikostně se vejde do krabičky KU68. OS4 není určen
pro přímé spínání 230 V.

Ovládací  spínač  se  připojuje  na  sběrnici  iDům.
Umožňuje  sepnutí  relé  zavoláním z domácího telefonu.
Při alarmu od DT je možno sepnout relé (na OS4 může
být  napojena  siréna).  Při  dlouhém  otevření  dveří
umožňuje odeslat zprávu do systému iDům nebo sepnout
relé – hlídání vstupu. Při požáru (vstupy připojeny na čidlo
kouře) vyšle do systému příkaz havárie a otevře vstupy
nebo sepne relé. Podporuje šifrovaný přístup a šifrované
otevírání  vzdáleného  zámku  –  OS4  samo  může  být
řízeným prvkem nebo může vyslat šifrovaný příkaz.

Popis desky plošného spoje (DPS)

Popis: 1. Svorkovnice sběrnice iDům, 2. Vstupy, 3. Svorky relé 
č.1, 4. Svorky relé č.2

Popis svorkovnic

1. Svorkovnice sběrnice iDům

+ Napájení +15 VDC

– Napájení – Zem

D Digitální linka iDům (D)

2. Vstupy

IN2 Vstup 2

– Zem

IN1 Vstup 1

3. a 4. Svorky relé č.1 a relé č.2

NO Kontakt relé, v klidu rozpojen

COM Společný kontakt relé

NC Kontakt relé, v klidu sepnut

Technické údaje

Provozní napětí 12 až 15 VDC (stejnosměrné)

Max. napětí relé 24 VDC

Max. proud relé 3 A trvale
10 A krátkodobě (do 1 sekundy)

Provozní teplota -25 až +50°C

Provozní prostředí Bez výparů, kyselin, a vodních par

Rozměry DPS 46x49x19 mm (Š x V x H)

Rozměry krabičky

Příklad zapojení OS4

Čidlo
kouře

OS4+

–

–

NCIN1

IN2

D

COM

NO

NC

COM

NO

Sběrnice      
iDům      

Magnetický
dveřní kontakt

Elektrický
zámek

Siréna

Funkce

• Ovládání relé událostí (časované sepnutí, 
sepnutí, vypnutí, změna, sepnutí podle stavu 
vstupu)

• Události (zadání kódu, potvrzení kódu, volání 
odkudkoliv, volání z telefonu, aktivace alarmu,
ukončení alarmu, příkaz otevření)

• Oznamování změny vstupu zařízení iDům
• Ovládání relé změnou vstupů (při sepnutí, 

časované, při vypnutí)
• Softwarové invertování významu vstupů
• Posílání definované zprávy při změně vstupu
• Podpora šifrování (PS2, PS3, Rozhraní čtečky)
• 4 alternativní a virtuální čísla
• Funkce sirény pro telefony
• Funkce zdroje alarmu (vysílá alarm při změně 

vstupů)
• Funkce zdroje havárie (otevření dveří při 

detekci kouře, zvuk v PS2)
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Příklady použití

Otevření brány voláním

Předpokládejme, že prána má vstup na spínač vyžadující spínací impuls dlouhý alespoň 0,5 s. V záložce  Základní
nastavíme Čas relé A na 1 sekundu. V záložce výstupy nastavíme Volání z telefonu na časované sepnutí. Z telefonu
voláme přímo na číslo OS4, v našem případě 61.

   

Otevírání dvou různých bran jedním telefonem

Předpokládejme, že prána má vstup na spínač vyžadující spínací impuls dlouhý alespoň 0,5 s. V záložce  Základní
nastavíme Čas relé A na 1 sekundu. Dále zaškrtneme alternativní ID pro telefony. V záložce Volání nastavíme doplňková
ID na 22 a 33. Pro ID 22 nastavíme relé A na časované sepnutí a pro 33 nastavíme relé B na časované sepnutí. Pro
otevření brány 1 bude uživatel volat na číslo 22, pro otevření brány 2 bude volat na 33.

   

Otevření brány zadáním hesla z tabla

Předpokládejme, že prána má vstup na spínač vyžadující spínací impuls dlouhý alespoň 0,5 s. V záložce  Základní
nastavíme  Čas relé A na 1 sekundu. Heslo v table nebude potřeba měnit a pokud máme více tabel, je možno bránu
otevírat  z kteréhokoli  z nich.  Pokud požadujeme jen konkrétní  tablo,  můžeme v záložce  Základní  nastavit  parametr
Přidělení ID kódu na číslo tohoto tabla (číslo 0 povoluje všechna zařízení). Pokud chceme jen skupinu tabel, můžeme
nastavit  jak v tablech,  tak i  v OS4 stejný parametr  Skupina  (číslo 0 povoluje všechny skupiny).  V záložce Výstupy
nastavíme relé A na časované sepnutí. V záložce Volání nastavíme číselný kód (z tabla). Pro otevření brány volíme na
table heslo #885522.
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Řízení dvou bran z tabla

Je velmi podobné, ale vyžaduje přítomnost hesla v table. Tablo Melody umožňuje vysílat různé příkazy, ale tablo ML
nikoliv. Pro univerzálnost použijeme možnosti kompatibilní jak s tablem ML tak i Melody. Do tabla (záložka vstup) vložíme
hesla 336699 pro bránu 2 a 114477 pro bránu 1. ID brány musí být číslo OS4, tedy 61. Nevýhodou je, že hesla musí být
uložena v každém table zvlášť.

Hlídání otevření dveří

Požadujeme, pokud budou dveře otevřeny více než 10 minut, sepne se relé na kterém je sirénka. Správce pak bude
muset buď zablokované dveře ručně zavřít, a nebo zavolat telefonem a sirénku vypnout. Mechanický kontakt (při zavření
dveří sepnuto) je potřeba zapojit mezi Vstup A a zem.
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Mechanický  kontakt  je  v  klidu  sepnutý,  proto  nastavíme  Invertovat  vstup  A.  Dále  je  třeba  nastavit
zpožděnou akci pro vstup A. V záložce Akce zvolíme jako akci A zapnutí relé A. Časovač akce nastavíme na
600 sekund, což je 10 minut. Pokud se dveře zavřou, je potřeba akci zrušit. Toho je dosaženo parametrem Zrušit
0 pro časovač A.

Aby  mohl  správce  zrušit  sirénku,  je
potřeba  nastavit  vypnutí  voláním  v
záložce  Výstupy.  Poté  je  potřeba  telefon
správce (v našem případě číslo 3) povolit
pro volání v záložce Volání. Jiný uživatel
nemůže  sirénku  zrušit.  Pokud  bychom
chtěli  mít  možnost  zrušit  sirénku
libovolným uživatelem telefonu (ne tabla),
je potřeba vybrat v záložce Výstupy místo
Volání – Volání z telefonu – Vypnutí pro
relé A.
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Siréna pro telefon

Domácí telefony Verona a Handsfree (Nice) jsou vybaveny funkcí alarmu, kdy obsahují mechanický kontakt. Alarm je
možno zaslat na GSM modul, telefon jiného souseda, nebo sirénu na chodbě. OS4 řeší funkci této sirény. Dobu sirény
(Čas relé A – siréna je připojena na relé A) nastavíme na 60 sekund, aby to nerušilo nekonečně. Aby bylo možno zrušit
alarm jiným telefonem je třeba povolit  Volání  z telefonu ruší  alarm.  Pro deaktivaci  kódem z tabla je potřeba povolit
Číselný kód ruší alarm. Pro Alarm nastavíme Časované sepnutí relé A a pro Ukončení alarmu nastavíme Vypnutí relé A.
V záložce Volání nastavíme Číselný kód.

   

Otevírání z tabla (Melody)

Pokud zloděj – elektrikář otevře zvonkové tablo, může odpojit zámek a připojit ho na napájení a tím si otevřít dveře do
domu. Pro nižší cenu a snadnou montáž není relé zvlášť a montuje se přímo do zvonkového tabla – to je taky nejblíže
vchodu. Pro vyšší bezpečnost lze otevírání z tabla přesměrovat do OS4, které je uvnitř domu a obyčejný elektrikář se k
ovládání zámku již nedostane.

V OS4 nastavíme  Čas relé na 5 sekund – doba otevírání zámku. Odchodové tlačítko na table nemůžeme použít,
protože  by  se  dalo  snadno  zneužít  pro  otevírání.  Místo  toho  připojíme  odchodové  tlačítko  na  vstup  OS4.  Aby  to
fungovalo, nastavíme v záložce vstupy:  Vstup A – okamžitá akce. Dále je potřeba nastavit  Akci A na  Relé a puls a v
parametrech časovače A nastavit Okamžitá akce 1.
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Aby  bylo  možno  převést  sepnutí  relé  do

OS4, je nutno v table nastavit v záložce volání
akce.

První  akce  spíná  relé  v  OS4,  druhá  akce
spíná relé v table a vytvoří hlášení „otevírám dveře“, pokud je příslušný zvuk nahrán na SD kartu. V telefonu je
nutné v záložce základní zrušit funkci zámku – tlačítka nastavit na 1 až 6 a zámek na 0.

Nyní  lze  otevírat  tablo  pomocí  telefonu  a
odchodového  tlačítka.  Aby  bylo  možno  využít
funkcí  BOD  (vstupu  pomocí  čipových  karet  a
hesla), je nutno nastavit i přístupové kódy (buďto v paměti čipu nebo na SD kartě). ID brány nastavíme na 61 –
to je číslo OS4. Parametr brány nastavíme na 111 – Otevřít  relé 1 na OS4 (1), sepnout vnitřní relé a tím
způsobit hlášení „otevírám dveře“ (10), sepnout současně (111). Jako informaci o vstupu přiřadíme příslušný
byt. Informace o vstupu funguje jen při otevírání hlavního relé, tedy pokud ji chceme, musí být parametr 111.
Obdobně to funguje i u tabla ML, ale to nemá zvuková hlášení.
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Otevírání z PS2

PS2 se montuje většinou do tabla. Pokud zloděj – elektrikář otevře zvonkové tablo, může odpojit zámek a připojit ho
na napájení a tím si otevřít dveře do domu. Pro nižší cenu a snadnou montáž není relé zvlášť a montuje se přímo do
zvonkového tabla – to je taky nejblíže vchodu. Pro vyšší bezpečnost lze otevírání z tabla přesměrovat do OS4, které je
uvnitř domu a obyčejný elektrikář se k ovládání zámku již nedostane.

V OS4 nastavíme  Čas relé na 5 sekund – doba otevírání zámku. Odchodové tlačítko na PS2 nemůžeme použít,
protože  by  se  dalo  snadno  zneužít  pro  otevírání.  Místo  toho  připojíme  odchodové  tlačítko  na  vstup  OS4.  Aby  to
fungovalo, nastavíme v záložce vstupy:  Vstup A – okamžitá akce. Dále je potřeba nastavit  Akci A na  Relé a puls a v
parametrech časovače A nastavit  Okamžitá akce 1. Aby mohlo být PS informováno o odchodu, je potřeba zaškrtnout
Vyslat zprávu 1 vstup A -> 1. Dále je potřeba nastavit v akcích zprávu. Zpráva je 03 07 61 08 00 2B 00 9E. Druhý byte je
hexadecimální číslo cílového zařízení (v našem případě je to 7),  druhý byte je hexadecimální číslo odkud (v našem
případě je to 61 dekadicky, což je 3E hexadecimálně – lze spočítat na kalkulačce, programátorský režim). Poslední byte
je kontrolní součet, zde můžeme vyplnit FF, OS4 si ho dopočítá sama. Pro otevírání z PS2 nastavíme v záložce Výstupy
– Příkaz otevření na Časované spenutí.

   

   

V PS2 nastavíme v záložce Otevírání parametry pro zařízení 1: ID=61, Okdud=0, Příkaz=psOpen.
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Šifrované otevírání z PS2

Pokud bychom chtěli vzdorovat i kvalifikovanému zloději, který by mohl mít konfigurátor a napojit se na sběrnici a vyslat
příkaz otevření, můžeme použít šifrované otevírání. V takovém případě je nutno znát šifrovací tabulku. Tu si vygenerujete
a nikomu neprozradíte. Princip je stejný jako u otevírání z PS2, ale je zde navíc šifrování tohoto příkazu. Šifrovací tabulka
v PS2 a OS4 musí být pochopitelně stejná.

V PS2 si v záložce konfigurace vytvoříme šifrovací tabulku.

Dále tuto šifrovací tabulku zapíšeme do PS2.

Tuto tabulku exportujeme do souboru, který si pečlivě uschováme. Bez něj by byl přístup k PS2 zablokován. Soubor
umožňuje přístup ke kartám v PS2 i šifrovanému otevření, proto by se k něm,u neměl nikdo nepovolaný dostat.
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Dále nastavíme konfiguraci PS2. V záložce  Konfigurace zaškrtneme volby  Šifrovat a Otevírat dveře. Dále změníme
přístupové heslo.

V záložce Otevírání nastavíme Cíl šifrovaného otevření na číslo OS4, v našem případě je to 61.
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Dále zapíšeme konfiguraci do PS2 v záložce Konfigurace.

V OS4 nastavíme  Čas relé na 5 sekund – doba otevírání zámku. Odchodové tlačítko na PS2 nemůžeme použít,
protože  by  se  dalo  snadno  zneužít  pro  otevírání.  Místo  toho  připojíme  odchodové  tlačítko  na  vstup  OS4.  Aby  to
fungovalo, nastavíme v záložce vstupy:  Vstup A – okamžitá akce. Dále je potřeba nastavit  Akci A na  Relé a puls a v
parametrech časovače A nastavit  Okamžitá akce 1. Aby mohlo být PS informováno o odchodu, je potřeba zaškrtnout
Vyslat zprávu 1 vstup A -> 1. Dále je potřeba nastavit v akcích zprávu. Zpráva je 03 07 61 08 00 2B 00 9E. Druhý byte je
hexadecimální číslo cílového zařízení (v našem případě je to 7),  druhý byte je hexadecimální číslo odkud (v našem
případě je to 61 dekadicky, což je 3E hexadecimálně – lze spočítat na kalkulačce, programátorský režim). Poslední byte
je kontrolní součet, zde můžeme vyplnit FF, OS4 si ho dopočítá sama. Pro otevírání z PS2 nastavíme v záložce Výstupy
– Příkaz otevření na Časované spenutí. Bylo by také dobré změnit přístupové heslo, aby bylo stejně jako u PS2.
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Nyní načteme šifrovací tabulku.

  

Nakonec zapíšeme konfiguraci do OS4 tlačítkem Zapsat. Po přiložení platné karty se sepne relé v PS2, ale také v OS4.
Výměna zpráv je šifrovaná, přístup do jednotek je šifrovaný a otevírání zámku je také šifrované. Některé příkazy (jako
otevírání z tabla stejného relé) není možné, protože by se dalo zneužít. Ukázka výměny zpráv po přiložení platné karty
010786DEB8.

Byte Komu=3D Odkud=07 Delka=08 UID=00 ByteID=03 Value=AA CRC=FC 
Array Komu=07 Odkud=3D Delka=10 UID=00 Delka=09 Data= 03 14 F0 BF 74 E3 CB 84 8F CRC=5C 
Array Komu=3D Odkud=07 Delka=18 UID=00 Delka=11 Data= 1E 8E CA D4 C9 04 F3 22 40 36 9D 01 C0 6C FF 0B 7E CRC=65 
Byte Komu=07 Odkud=3D Delka=08 UID=00 ByteID=1E Value=01 CRC=6E 
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Otevření v případě havárie

Případem havárie můžeme nazvat požár, nahromadění kouře, únik plynu apod. V tom případě by bylo na místě, aby se
vchodové dveře do domu otevřeli a hasiči je nemuseli vyrazit. Současně by se měla spustit signalizace u vstupních dveří.
Pokud jsou vstupní dveře vybaveny jednotkou PS2, ta od verze firmwaru z 11.3.2020 obsahuje příslušné zpracování
příkazu havárie. Pokud je PS2 staršího data, lze provést update firmwaru pomocí USB. Do OS4 je připojeno (např.
kouřové) čidlo, které v případě havárie sepne kontakt.

V PS2 (nešifrovaná výměna zpráv) je potřeba povolit příkaz havárie. Při šifrované havárii je možno adresovat je jedno
konkrétní zařízení a povolení příkazu havárie není potřeba. Jako cílové zařízení lze použít i tablo, kdy se kontroluje i
skupina.

V OS4 nastavíme okamžitou akci pro vstup A, Dále je potřeba v záložkách Akce nastavit cíl akce A na zařízení, které
má provádět akci havárie – PS2, což je v našem případě 7. Akce A bude Havárie a při jejím vypnutí je potřeba havárii
ukončit: Akce A0 – Zrušit sirénu/havárii.  Časovač pro akci A nastavíme na 2 sekundy, aby v případě kolísání napětí,
napěťové špičky, nebo krátkodobé chyby od čidla nebyla havárie spuštěna. Parametry časovače ruší časovač akce při
vypnutí spínače: Zrušit 0.

   

V případě havárie se rozbliká červená LED na PS2 a PS2 vydává kolísavý tón. Současně se otevře zámek na PS2.
Havárii na PS2 lze zrušit přiložením platné karty. Pokud máme více PS2 a chceme je otevřít současně (u všech vyvolat
havárii)  nastavíme cíl  akce A na 0.  Nesmíme však překročit  maximální  proudový odběr,  pokud by byl  překročen, je
doporučeno napájet zámky ze samostatného zdroje.
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