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Táto príručka obsahuje iba infor-
mácie o pripojení popisovaných 
technických prvkov, ktoré sú 
súčasťou produktov firmy RYS® k 
sieti ethernet.  
 
Návod na používanie programu BBIQ, 
ako aj podrobné technické informácie o 
jednotlivých komponentoch systému 
nájdete na internetových stránkach 
www.rys.sk, alebo nás kontaktujte 
prostredníctvom e-mailu a telefónnych 
čísiel uvedených na zadnej strane. 
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ČO NÁJDETE V POKYNOCH  

Spracované: 20.10.2021,  Software: BBIQ verzia 3.189 

NASTAVENIE SIEŤOVEJ ADRESY 

Pred samotným nastavením IP adresy, nastavte na OPJ  WIFI UNI SIEŤ 

sieťovú adresu 0. Táto adresa je štandardne prednastavená od výroby.  

Pri nastavovaní sieťovej adresy 0 musia byť DIP prepínače 1 až 5 sú v 

polohe OFF. 

Operačno-pamäťová jednotka (OPJ) WIFI UNISIEŤ F patrí do novej rady firmvérových jednotiek s novým 

typom procesora. Základná funkčnosť je rovnaká ako pri štandardných OPJ UNI SIEŤ RS485, avšak pre 

pripojenie k PC využíva bezdrôtové WiFi pripojenie. Postup nastavenia a pripojenia k WiFi sieti je 

popísaný v tejto príručke. Komplexné nastavenia v programe BBIQ nájdete v Malej užívateľskej príručke 

dostupnej na stiahnutie www.rys.sk, prípadne kontaktujte našu technickú podporu na tel.čísle 02-53412923.  

Nastavenie sieťovej adresy 

Táto príručka popisuje len nastavenia IP adresy pre WIFI OPJ a jej pripojenie 

do WiFi siete. 

NASTAVENIE FUNKCIE PIEZO 
Funkcia sa využíva na signalizáciu zopnutia dverového 

relé a štandardného otvorenia dverí s využitím vstavané-

ho piezosignalizátora na OPJ. Po priložení identifikátora 

bude piezo trvalým tónom signalizovať zopnutie relé a 

následne po otvorení dverí bude prerušovaním pípaním 

upozorňovať na otvorené dvere. Signalizácia bude ukon-

čená v momente zatvorenia dverí.  

 

Vypnutie pieza (vypnutie zvuku) 

V novšej verzii OPJ (od SČ 11943) je možné vypnúť 

zvuk vstavaného pieza cez softvér (len BBIQ 3.178 a 

vyššie) použitím funkcie PIEZO OFF  (Zariadenia - 

Vlastnosti zariadenia), pričom sa zachová možnosť kon-

troly stavu dverí (dátový záznam násilného otvorenia 

alebo nezatvorených dverí) a dátového záznamu zatvo-

renia dverí, viď. tabuľka nižšie. V takom prípade bude 

napr. násilné otvorenie s dátovým záznamom bez zvuko-

vej signalizácie, alebo so zvukovou signalizáciou cez 

externú sirénku. 

Pre spustenie funkcie PIEZO je potrebné: 

1. V programe BBIQ (v 3.178 a vyššie)  musí byť 

možnosť PIEZO OFF prázdna . Pri starších 

verziách BBIQ postupujte len podľa bodu 2 a 3. 

2. V programe BBIQ povoliť funkciu Zaznamenať 

udalosti zatvorenia . Funkcia sa nastavuje vo 

vlastnostiach zariadenia  (Zariadenia - Vlast-

nosti zariadenia) a umožňuje vytvárať dátový 

záznam o korektnom zatvorení dverí. 

3. DIP prepínač č. 6 musí byť prepnutý do polohy 

ON. 

Nastavenie funkcií BBIQ a DIP č. 6 na OPJ 

Poznámka:  ON - funkcia zopnutá, OFF - funkcia vypnutá  / označenie funkcie znakom  korešponduje s označením v BBIQ. 



 

 

WIFI UNISIEŤ                                                                                                                           3                      

Postup pripojenia do WiFi siete 

POSTUP PRIPOJENIE DO WIFI SIETE 
 Pripojte OPJ WIFI UNISIEŤ k napätiu.  LED (RUN) signalizujúca napájanie začne blikať. Použite 

napájač, ktorý zodpovedá technickej špecifikácii OPJ WIFI UNI SIEŤ.  

 Po pripojení k napätiu sa aktivuje aj WiFi modul na OPJ, jeho funkčnosť signalizuje rozsvietenie 

LED označená ako WiFi ON. 

 Cez PC alebo mobilné zariadenie sa pripojte do WiFi siete s názvom USR-C215. Pri prvom 

prihlásení  je pripojenie bez hesla. Ak v procese nastavovania meno tejto WiFi siete a prístupové 

heslo zmeníte, poznačte si ho (viď. nastavenia AP módu, strana 4). 

 Do internetového prehliadača zadajte IP: 10.10.100.254 

▪ Kliknite na záložku WiFi Settings. Zobrazí sa okno pre nastavenie WiFi parametrov.  

▪ Server si vyžiada meno používateľa a heslo 
pre prihlásenie, obr. 3, zadajte nasledovné 
údaje - výrobné nastavenia: 
 
Meno: admin 
Heslo: admin 

Po prihlásení na server sa zobrazí Web rozhranie pre nastavenie WiFi, obr. 4. 

Obr. 2 

Obr. 3 

Obr. 4 
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Postup pripojenia do WiFi siete 

▪ V sekcii Wifi Mode Select odporúčame ponechať prednastavený AP+STA mode (mód prístupové-
ho bodu). 

Wifi mód meňte až keď máte nastavané všetky parametre STA (viď str.5) ! 

AP+STA mode umožňuje Vášmu zariadeniu (napr. PC, mobil)  pripojenie do prístupového bodu (AP - 

Access point) OPJ a zabezpečuje bezdrôtový prístup OPJ do Vami zvolenej WiFi siete, ktorej para-

metre nastavujete v sekcii STA mode, viď okno nižšie.  
 

V prípade, že ako WiFi mode vyberiete STA mode, nebude možné pripájať sa k OPJ cez prístupový 

bod, tak ako je uvedené na str. 3, ale len priamo cez Vašu vnútornú WiFi sieť na IP nastavenú v OPJ, 

viď strana 8.  V tomto prípade je nevyhnutné pamäť si IP adresu OPJ . 

▪ V prípade, že používate len jednu OPJ WiFi, môžete ponechať AP mode nastavenia prístupového 

bodu bez zmeny.  

▪ Pokiaľ sa budete pripájať k viacerým OPJ cez prístupový bod, je potrebné odlíšiť názvy pre WiFi 

prístupového bodu. V sekcii AP Mode zmeňte tieto nastavenie: 

Network Name (SSID):  zmeňte názov USR-C215  napr. podľa umiestnenia  OPJ  (Hlavný vchod, 

Pivnica alebo Kontajnerové stojisko a pod., obr. 7) 

Password(8-63bytes): zmeňte NONE na prihlasovacie heslo pre WiFi prístupového bodu. 

NASTAVENIE AP MODE 

Obr. 5 

Obr. 6 

Obr. 7 

V tejto časti sa nastavujú parametre prístupového bodu OPJ . 
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Postup pripojenia do WiFi siete 

NASTAVENIE STA MODE 

▪ V okne WiFi settings nastavte ďalšie parametre  v sekcii STA mode pre WiFi sieť, do ktorej sa 
má OPJ pripojiť.   

▪ V sekcii STA Mode zmeňte tieto nastavenie: 

Network Name (SSID):  kliknite na tlačidlo Search a vyhľadajte WiFi, do ktorej sa  má OPJ WIFI 

UNISIEŤ pripojiť. 

STA Password: vyplňte prihlasovacie heslo do vybranej WiFi siete. 

DHCP: nastavte Disable 

IP Address: Nastavte IP adresu, ktorú bude OPJ WIFI UNISIEŤ používať v sieti. 

▪ Kliknite na tlačidlo Save pre uloženie nastavení.. 

Obr. 8 

UPOZORNENIE:  Všetky zmeny nastavenia prihlasovacích mien, hesiel, názvov 

WiFi a IP adries si poznačte, aby ste sa k týmto údajom vedeli neskôr vrátiť. 

▪ Nastavenie IP Address a Mask nemeňte. 

▪ Nové meno a heslo budete používať pre pripojenie k prístupovému bodu, pri úprave alebo zmene    
pripojenia k OPJ. 
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Postup pripojenia do WiFi siete 

▪ Kliknite na záložku Trans Setting  a skontrolujte nastavenie Serial Port Set, ktoré sú dôležité pre 

komunikáciu OPJ s BBIQ.  Ak by došlo k resetu nastavení OPJ na defaultné, je potrebné, aby bol 

sériový port nastavený ako je uvedené nižšie:  

Baud Rate (1200-460800 bps):  9600 

Data Bit: 8 

Check Bit: None 

Stop Bit: 1 

CTSRTS/485: NFC 

Obr. 9 

▪ sekcii SocketA Connect Set skontrolujte nastavenia portu: 

Protocol: TCP-Server 

Port:  4001.  

▪ Kliknite na tlačidlo Save. 
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Postup pripojenia do WiFi siete 

▪ Správne nastavenie IP adresy OPJ 

WIFI UNISIEŤ a jej komunikáciu s PC 

môžete skontrolovať cez príkaz PING 

napr. v textovej aplikácii cmd.exe pre 

Windows obr. 7. 

▪ Pokiaľ je komunikácia v poriadku, 

môžete prejsť do nastavení Zariadenia 

v programe BBIQ, obr. 15. 
Obr. 11 

Ak ste vykonali všetky potrebné nastavenia odpojte svoje PC alebo mobilné zariadenie od 

WiFi prístupového bodu USR-C215 a pripojte sa do svojej WiFi siete (sieť, do ktorej sa 

pripojila aj OPJ, nastavená v STA mode). 

Obr. 10 

ZMENA HESLO DO USR APLIKÁCIE 

OVERENIE PRIPOJENIA OPJ DO WIFI SIETE 

▪ Ak je OPJ pripojená do WiFi siete, LED s označením CONNECT bude blikať. Pokiaľ po uložení 

nastavených parametrov v USR aplikácii nedôjde k pripojenie OPJ do Vašej WiFi siete (LED 

CONNECT nesvieti), odpojte OPJ od napájania a opätovne ju pripojte. 

▪ Ak chcete zmeniť prístupové meno a heslo do aplikácie USR, kliknite na záložku System setting a 

v sekcii User& Password zmeňte Username (meno) a Password (heslo). 

▪ Potvrďte Save. 

▪ Nové meno a heslo si poznačte, aby ste sa vedeli do aplikácie opätovne prihlásiť. 

▪ V prípade, že Ping funkcia na danú IP adresu pre OPJ funguje, ale OPJ nekomunikuje s BBIQ, 

skontrolujte nastavenie portu v aplikácii USR v záložke Trans Setting , sekcia SocketA, viď str. 6 

obr.9. 
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Postup pripojenia do WiFi siete 

 Pripojte OPJ WIFI UNISIEŤ k napätiu.  

 Do internetového prehliadača zadajte IP adresu OPJ, napr. 192.168.0.226 

▪ Pre pripojenie do aplikácie USR-C215 si server vyžiada meno používateľa a heslo pre 

prihlásenie. Ak ste nemenili prednastavené meno heslo pre aplikáciu USR-C215, tak zadajte 

meno: admin, heslo: admin, viď obr. 13. V opačnom prípade zadajte svoje meno a heslo, ktoré 

ste si predtým nastavili. 

▪ Ďalej pokračujte podľa postupu na strane 4. 

Obr. 12 

ZMENA NASTAVENEJ IP ADRESY OPJ ALEBO WIFI SIETE 

Obr. 13 

A)  Ak ste ponechali nastavenie WiFi Mode Select na AP+STA mode, zmenu konfigurácie WiFi siete 

alebo IP adresy pre OPJ môžete vykonať dvomi spôsobmi: 

 pripojením do aplikácie USR cez AP podľa postupu popísaného na strane 3.  

Pokiaľ ste zmenili názov a heslo pre WiFi prístupového bodu AP alebo prístupového meno a 

heslo do USR aplikácie, musíte použiť tieto prihlasovacie údaje. 

 pripojením do aplikácie USR priamo cez IP adresu OPJ. 

 

B)  Ak ste nastavili WiFi Mode Select na STA mode, zmenu konfigurácie WiFi siete pre OPJ môžete 

vykonať len pripojením do aplikácie USR priamo cez IP adresu OPJ. 

PRIPOJENIE DO USR CEZ IP ADRESU OPJ 

IP adresa OPJ 

Pokiaľ ste zmenili  prístupového 

meno a heslo do USR aplikácie, 

musíte použiť tieto prihlasovacie 

údaje. 
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Postup pripojenia do WiFi siete 

NASTAVENIE OPERAČNO-PAMÄŤOVEJ JEDNOTKY WIFI V BBIQ 

▪ Pri nastavovaní ostatných parametrov zariadenia postupujte podľa užívateľskej príručky k programu 

BBIQ, resp. nápovedy v programe BBIQ, 

▪ Zapnite on-line komunikáciu (políčko Vypnúť online komunikáciu musí byť prázdne), ak sú všetky 

nastavenia správne, v spodnej časti hlavného okna programu sa zobrazí komunikačný riadok, obr. 

17. 

▪ Zvoľte Typ zariadenia DEK (iButton) / BES (RFID) - operačná jednotka, 

▪ V poli Definícia komunikačnej linky vyberte TCPIP.  Ak sa nezobrazí rozbalovacie pole a položka 

TCPIP sa nedá vybrať, tak do pola Definícia komunikačnej linky napíšte ručne text: TCPIP. 

▪ Do poľa Sieťová adresa na komunikačnej linke zadajte IP adresu operačno-pamäťovej jednotky, 

ktorú ste nastavili v aplikácii USR-C215 v sekcii STA mode. 

Ak ste nastavili IP adresu WIFI UNI SIEŤ, je potrebné vykonať nastavenia komunikačnej linky a sieťo-
vých adries zapojených operačno-pamäťových jednotiek. 

▪ V hlavnom okne programu BBIQ kliknite na tlačidlo Zariadenia, zobrazí sa okno Zoznam zariadení, 

▪ Kliknite na Nové zariadenie, zobrazí sa okno Zariadenie. 

Obr. 15 

Obr. 14 

Obr. 16 

Obr. 17 
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TECHNICKÉ PARAMETRE  
Operačno-pamäťová jednotka (OPJ) WIFI UNISIEŤ F patrí do novej rady firmvérových jednotiek s 

novým typom procesora a vyššou kapacitou užívateľov. Podporuje obe technológie RFID aj iButton, 

tzn. k OPJ sa môže pripájať bezkontaktná čítačka i dotyková plocha súčasne. OPJ umožňuje 

obojsmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým záznamom o vstupe a výstupe. Zabezpečuje tiež 

kontrolu stavu dverí za pomoci integrovanej funkcie ČSD (časový snímač dverí). Stav relé a dverí je 

signalizovaný pomocou piezosignalizátora na OPJ (funkcia PIEZO, viac na str. 2). Podporuje 

načítanie identifikátorov z OPJ (funkcia TX kód). K PC sa pripája cez bezdrôtovú WiFi sieť. Počet 

OPJ v systéme je závislý od počtu voľných IP adries v systéme. 

Nastavenie OPJ WIFI v programe BBIQ 

Podporovaný software: BBIQ - tretia generácia 

Vstupy:  - pre 2 čítacie jednotky RFID 

- pre 2 dotykové plochy 

Výstupy: 2 x relé 8 A / 250 V AC 

Anténa: WiFi 802.11 bgn 

Kapacita užívateľov: 2000 identifikátorov 

 

Kapacita EEPROM (off-line): 1800 udalostí 

Hodiny reálneho času 

On-line prepojenie a ukladanie záznamov do PC 

Počet sieťových OPJ v systéme: podľa počtu IP adries 

Zmena firmvéru cez aplikačný softvér 

 

Doba uvoľnenia el.zámku:  od 1 až 12 s   

Rozmery montážnej škatule: 90x105x66 mm (vxšxh) 

Montáž na DIN lištu  

1x relé pre kontrolu dverí 

1x relé pre signalizáciu 

ČSD - kontrola stavu dverí  

ZPK - otvorenie externým impulzom 

PIEZO - signalizácia stavu relé a dverí 

TX kód - načítanie ID z OPJ cez adresu 31 

pripojenie k PC cez WiFi 

 

Napájanie: 8 - 15 V AC / 12 - 24 V DC 

Spotreba prúdu: 80 mA v kľude 

                        150 mA v prevádzke 

Čítací protokol:   - Wiegand 26bit, 34 bit, 58 bit 

Typ identifikátora: 

iButton DS1990R-F5 (DEK) 

RFID prívesok/karta - podľa typu pripojenej 

čítačky 125KHz, 13.56 MHz Mifare Classic, 

Mifare DESFire 

Obr. 18 
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Technické parametre   

PRIHLASOVACIE MENÁ A HESLÁ 

Nové nastavenie USR-C215 WiFI sieť AP mode 

Nastavuje sa v záložke WiFi setting / sekcia AP mode  

USR WiFi meno (Network Name(SSID):   

USR Heslo do WiFi (Password(8-63 bytes):  

Nové nastavenie prístupu do Aplikácie USR 

Nastavuje sa v záložke System setting / sekcia User & Password  

Meno (Username):  

Heslo (Password:  

 OPJ WiFi č. 1 

Umiestnenie OPJ  
Popíšte miesto inštalácie OPJ (adresa, umiestnenie v 
objekte, napr. hlavný vchod apod.) 

 

IP adresa:  

Názov WiFi, do ktorej je OPJ pripojená:  

Heslo na WiFI, do ktorej je OPJ pripojená:  

Nastavuje sa v záložke WiFi setting / sekcia STA mode   

Dátum inštalácie:  

Nové nastavenie USR-C215 WiFI sieť AP mode 

Nastavuje sa v záložke WiFi setting / sekcia AP mode  

USR WiFi meno (Network Name(SSID):   

USR Heslo do WiFi (Password(8-63 bytes):  

Nové nastavenie prístupu do Aplikácie USR 

Nastavuje sa v záložke System setting / sekcia User & Password  

Meno (Username):  

Heslo (Password:  

 OPJ WiFi č. 2 

Umiestnenie OPJ  
Popíšte miesto inštalácie OPJ (adresa, umiestnenie v 
objekte, napr. hlavný vchod apod.) 

 

IP adresa:  

Názov WiFi, do ktorej je OPJ pripojená:  

Heslo na WiFI, do ktorej je OPJ pripojená:  

Nastavuje sa v záložke WiFi setting / sekcia STA mode   

Dátum inštalácie:  
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Martinčekova 3, 82109 Bratislava 2 
tel.: +421 2 53412923, fax.: +421 2 53417096 

e-mail: rys@rys.sk 
www.bezpecnebyvanie.sk 

www.rys.sk 
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