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Výrobce, společnost Ksenia Security, tímto prohlašuje, že ústředna 

Lares
TM 

vyhovuje nezbytným požadavkům a ostatním souvisejícím ustanovením, jak je stanoveno normou 

EN50131-1 a souvisejícími. 

Kompletní prohlášení o shodě lze stáhnout z webových stránek výrobce 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 dvakrát do roka. Přesný sled kroků závisí na konfiguraci 

systému a je blíže popsán v tomto manuálu. 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   EZS systémy LaresTM 

Evropa    EC   

Evropa    EN50131-3 stupeň 3 

 

Tento manuál je poplatný pro ústředny LaresTM , dokument odpovídá verzím firmwaru 1.5, build 1013 a 

vyšší. 



 

 

ZÁKLADNÍ SESTAVA SETU A DOPORUČENÁ ROZŠÍŘENÍ 

Sety EZS (= elektronické zabezpečovací signalizace) pro zabezpečení domácnosti Ksenia Basic-IP a Home-IP 

obsahují následující součásti (všechny uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní): 

 

1) Ústřednu (centrální řídící jednotku) Lares 16-IP           2) Napájecí zdroj ústředny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Malý box pro ústřednu, zdroj a baterii                            4) Klávesnici Ergo s integrovanou čtečkou karet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) GSM komunikátor Gemino pro 2 SIM karty            6) Venkovní sirénu Imago s čidlem teploty *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Venkovní siréna je součástí pouze setu Home-IP 

 



 

 

Výše uvedené součásti jsou v rámci nabízených setů. Pro kompletní zabezpečení domácnosti jsou třeba i 

další prvky. Nejprve si představíme některé nabízené systémové komponenty: 

 

Baterie do boxu ústředny  Rozšiř. modul Auxi pro připojení 5 čidel nebo výstupů 

 

 

 

 

 

 

 

Box pro moduly (GSM kom. nebo 2x rozš. modul) Vnitřní siréna Radius s čidlem teploty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baterie pro venkovní sirénu Imago  Baterie pro vnitřní sirénu Radius 

 

 

 

 

 

Čtečka karet Volo  Uživatelská karta (přívěšek) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Druhou rozšiřující skupinou je pak možnost doplnění systému o detektory pro detekci pohybu 

v zastřeženém objektu, detekci otevření dveří či oken, detekci kouře v kuchyni, apod. 

 

Detektor pohybu (dosah 12m / rozptyl 90°) *)  Držák detektoru pro šikmou montáž 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetický kontakt pro detekci otevření   Kouřový detektor 

 

 

 

 

 

 

 

*) Detektor pohybu ve stejném designu je možné zakoupit i ve verzi, eliminující aktivitu domácího zvířectva 

 

Systém EZS lze obecně rozšiřovat i o další prvky. V tomto výčtu jsme se omezili pouze na nejčastěji 

používané komponenty v domácnosti. 

 

ZAPOJENÍ SYSTÉMU EZS 

Sběrnice 

Filozofie zapojení systémů EZS stojí na celkové koncepci tohoto systému 

pro zabezpečení objektu – fakticky jde o vyhodnocení poplachu a 

následné spuštění aktivit, které jsou v systému naprogramovány. 

Z tohoto popisu je zřejmé, že musí existovat základní komunikační 

rozhraní mezi všemi prvky, kterému říkáme „sběrnice“. Sběrnice se 

zapojuje mezi svorky +, A, B, -, jak je vidět na obrázku vpravo. Tyto svorky 

najdeme na centrálním prvku (tzv. ústředně) Lares, na klávesnici Ergo, na GSM komunikátoru Gemino, na 

rozšiřujícím modulu Auxi, i na sirénách Imago a Radius. Pro propojení se využívá datový kabel (např. UTP), 

který je běžný například u datových sítí (pro zapojení internetu). Kabel UTP obsahuje 8 vodičů, pro sběrnici 



 

 

se využijí jen dva páry – jeden pár pro napájení (+, -), druhý pár pro data (A, B). Příslušné svorky všech 

jednotlivých prvků se pak propojí za sebou (vždy A na A, B na B, apod.) – od tohoto principu tedy název 

„sběrnice“ a není přípustné vytvářet odbočky. Čtečka Volo má vzhledem k venkovnímu provedení 

dvoumetrový kabel sběrnice již zalitý v sobě a barvy kabelu odpovídají tomuto schématu: 

• Svorka +: červený vodič 

• Svorka A: žlutý vodič 

• Svorka B: zelený vodič 

• Svorka - : bílý vodič 

 

Připojení detektorů 

Z hlediska zapojení rozdělujeme detektory do dvou skupin: 

• Magnetické kontakty 

• Ostatní detektory (detektor pohybu, kouřový detektor, atd.) 

Detektory se připojují na svorky i1 až i6 na ústředně Lares, a lze 

je připojit i na svorky M1 až M5, které se vyskytují na témže 

místě, ale také na rozšiřujícím modulu Auxi a na klávesnici Ergo. 

Na obrázku vpravo je vidět, že jsou takto označené svorky 

obklopeny svorkami +P a -, případně +P1 a -. Tyto se používají pro napájení 

všech detektorů vyjma magnetických kontaktů. 

Na ústřednu Lares lze připojit 10 až detektorů, na expandér Auxi další pětice 

a na klávesnici Ergo dvojice detektorů. Z tohoto pohledu je výhodné 

ústřednu Lares umístit tam, kam se bude sbíhat nejvíce vodičů od detektorů, a rozšiřující moduly Auxi 

umístit tam, kde je v blízkosti další větší množství detektorů. Klávesnice Ergo u vstupních dveří pak dovede 

pojmout například detektor pohybu ve vstupní chodbě a magnetický kontakt, snímající otevření dveří. To 

vše s minimálními nároky na kabeláž. 

Z technického hlediska je limit pro připojení detektoru 200 metrů a maximální délka sběrnice 500 metrů. 

Maximální množství prvků v systému pak odpovídá těmto hodnotám: 

• 1 ústředna Lares 

• 1 GSM komunikátor Gemino 

• 4 expandéry Auxi 

• 8 klávesnic Ergo 

• 8 čteček Volo 

• 8 vnitřních sirén Radius 

• 8 venkovních sirén Imago 

• 16 detektorů 



 

 

1) Zapojení magnetického kontaktu 

Magnetický kontakt obecně obsahuje dvě části – magnet a jednotku s jazýčkovým kontaktem, z níž vede 

čtveřice drátů. V případě magnetu MAS 203, uvedeného na obrázku výše, vede z jednotky s kontaktem 

čtveřice vodičů – dva měděné vodiče se sepnou v případě přiblížení magnetu na vzdálenost kratší než cca. 

30mm od jednotky a slouží pro detekci otevření, dva zbylé pocínované vodiče jsou v jednotce propojeny a 

slouží pro detekci, zda magnet není násilně odpojen (tzv. sabotáž). 

Vzhledem k tomu, že ústředna Lares vyhodnocuje na jednom detektoru připojeném na jednom vstupu 

(vstupem míněna svorka i3, M2, apod.) více stavů (v případě magnetu zavřeno, otevřeno a sabotáž), nelze 

toto vyhodnocení realizovat prostým připojením kabelu na daný 

vstup. Vyhodnocení pracuje na principu měření odporu, kdy se 

vodiče detektoru doplní odpory (spolu s ústřednou Lares a 

rozšiřujícími moduly Auxi se řada těchto odporů v hodnotě 

10kΩ dodává již v základním balení). V případě magnetického 

kontaktu se tedy tento detektor doplní vždy krabičkou (např. 

typ MK 5 na obrázku) a čtyři vodiče, které z něj vycházejí, se 

připojí pod čtyři svorky této krabičky. Zmíněné odpory se pak doplní dle následujícího schématu: 

 

 

Jak je znázorněno na schématu výše, čtyři vodiče z jednotky kontaktu se připojí do krabičky (např. MK 5) 

na čtyři její svorky a přímo v krabičce se doplní dvěma odpory a jednou krátkou propojkou (fakticky 

kousek drátu). Na příslušné svorky v této krabičce se pak připojí vstup a „–“ svorka na ústředně, 

rozšiřujícím modulu nebo na klávesnici. Na prvních dvou jmenovaných je „–“ svorka ve stejném segmentu 

jako svorka „i“ nebo „M“, na klávesnici se využívá svorka z napájení sběrnice (tedy ze čtveřice +, A, B, -). 

 

2) Zapojení detektoru pohybu / kouřového detektoru 

Na rozdíl od magnetického kontaktu, kde mezi vstupem a krabičkou tohoto detektoru postačí dva vodiče, 

přibývá v případě ostatních detektorů jeden další vodič, protože tyto detektory musejí být napájené. 

Napájecí napětí je dodáváno z prvku, na který je daný detektor připojen. 
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Každý takovýto detektor obsahuje po otevření základní desku s šesti svorkami vedle sebe. Tato 

svorkovnice obsahuje dvě svorky pro přivedení napájení (obvykle značené + a – 12VDC), dvě svorky pro 

signalizaci odstranění detektoru (značené TAMPER), a dvě svorky kontaktu logiky, která vyhodnocuje stav 

detekce (značené ALARM). Stavem detekce je v případě pohybového čidla míněno zjištění pohybu před 

detektorem, v případě kouřového čidla zjištění přítomnosti kouře. 

Stejně jako v případě magnetického kontaktu se i tyto detektory připojují na vstupy značené „i“ nebo „M“ 

na ústředně, rozšiřujícím modulu a klávesnici, a způsob zapojení detailně zachycuje následující schéma: 

 

 

Vyhodnocení i v tomto případě vzhledem k připojení detektoru na jediný vstup pracuje na principu měření 

odporu, kdy se svorky detektoru doplní odpory (spolu s ústřednou Lares a rozšiřujícími moduly Auxi se 

řada těchto odporů v hodnotě 10kΩ dodává již v základním balení). Tyto odpory se umísťují přímo do 

detektoru, kde je v okolí svorkovnice dostatek místa. Na základě proměřené odporové hodnoty je 

vyhodnocen stav detektoru (sabotáž – poplach – klid). 

Ostatní detektory (například záplavová čidla, detektory tříštění skla, apod.) se na vstupy připojují 

obdobným způsobem jako výše uvedený příklad. 

 

Připojení výstupů 

Jak bylo uvedeno výše, umožňuje ústředna spravovat až 16 detektorů ze vstupů označených písmeny „i“ 

nebo „M“. Svorky „M“ (na ústředně jsou 4, na klávesnici 2 a na rozšiřujícím modulu je jich 5) lze využít 

také pro připojení výstupů (nastavení svorky, zda jde o vstup nebo výstup, probíhá později v softwaru). 

Každý takový výstup může mít dva stavy – může být připojen na zem nebo rozpojen. V případě, že je 

nutné do systému připojit například diodu a signalizovat s ní nějaký stav, bude zapojení vypadat takto: 
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V tomto případě bude dioda trvale připojena na kladný pól napájení, protipól (minus) se bude připojovat 

pouze v situaci, kdy dojde k sepnutí výstupu. Vzhledem k tomu, že dioda (pokud není přímo určena pro 

12V) pracuje s výrazně nižším napětím, než je systémem dodávaných 12V, je nutné napětí na výstupu 

omezit odporem. Doporučená hodnota odporu je 1kΩ a odpory této hodnoty nejsou v balení ústředny ani 

jiného systémového prvku. 

Přímo na ústředně se pak nachází ještě jeden výstup, který pracuje na jiném 

principu. Jedná se o svorky, označené jako „NC“, „C“ a „NO“. Na všechny tyto svorky 

je možné připojit napětí o hodnotě až 12V a proudu 1A. Tento výstup se tak 

standardně využívá pro připojení sirény nebo dveřního zámku. Na jednoduchém 

schématu si nyní ukážeme princip činnosti tohoto výstupu. 

 

 

 

 

Je-li výstup vklidu, jsou propojeny svorky „C“ a „NC“. Je-li výstup sepnut, jsou propojeny svorky „C“ a 

„NO“. V takovém případě se obvod propojí, na například sirénu se dostane napájení a siréna tak začne 

houkat. 

Poznámka: Sirény Imago a Radius, které jsou uvedeny v kapitole „Základní sestava setu a doporučená 

rozšíření“, se připojují pouze na sběrnici (svorky +, A, B, –) a není třeba využívat výstup ústředny (NC / C / 

NO) ani svorky s označením „M“. 

Pomocí výstupů lze ovládat například i osvětlení či garážová vrata, a nastavovat jejich spínání v různých 

časových oknech v závislosti na způsobu opouštění objektu (tj. zastřežování a následné děje). Tyto 

pokročilé děje nejsou součástí tohoto manuálu a pro jejich rozbor kontaktujte prosím technickou podporu 

pomocí formuláře na webu www.ksenia.cz 

 

Zapojení v boxu ústředny 

Každý box ústředny, který je součástí setů Ksenia Basic-IP a Home-IP, dovede pojmout ústřednu Lares, 

napájecí zdroj, záložní baterii (není součástí setu), a je zde místo i pro jeden rozšiřující modul Auxi. Do 

boxu je tak možné přivést signály z až 15 detektorů. 
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Zjednodušený návod pro umístění komponent v boxu je v italštině a angličtině prezentován ve formě 

nálepky přímo na dvířkách tohoto boxu: 

Zde je ve zjednodušené formě vidět umístění komponent v boxu. Fakticky se ústředna Lares umísťuje 

příchytkami (plastové tyčky – součástí balení) do levého horního rohu boxu, vedle ní může být opět na 

příchytkách rozšiřující modul Auxi, vlevo dole pak záložní baterie a vpravo se na přítomný plech dá 

zafixovat napájecí zdroj. Zbylé místo pak slouží pro vedení kabeláže. 

Po umístění komponent do boxu je vhodné dle popisu výše propojit všechny komponenty sběrnice a 

připojit všechny detektory a výstupy (pro všechna tato propojení lze využít datový kabel UTP, jak bylo 



 

 

zmíněno výše). V balení ústředny je dále obsažena ještě dvojice párů silných 

vodičů – jeden pár je zakončený konektorem a slouží pro propojení ústředny 

Lares se záložní baterií (na obrázku – konektor se připojuje až po připojení 

napájecího zdroje do sítě). Druhý pár slouží pro propojení zdroje napájení 

(svorky V+ a V-) a ústředny Lares (svorky 12V a –). Dále je vhodné připojit 

datový port datovým propojovacím kabelem do aktivního prvku v objektu 

(switch / router), aby bylo možné přistupovat na webové rozhraní ústředny (bude vysvětleno dále). 

Následně se na svorky napájecího zdroje připojí vodiče dle schématu: 

• Svorka L: Hnědý vodič napájecího kabelu 

• Svorka N: Modrý vodič napájecího kabelu 

• Svorka uzemnění: Zelenožlutý vodič napájecího kabelu 

Na opačnou stranu tohoto napájecího kabelu se zapojí stálý přívod napájení 230V, dle normy by se mělo 

jednat o jistič 6A v domácím rozvaděči, označený nápisem „EZS-NEVYPÍNAT“. Po přivedení napájení se celý 

systém oživí a posledním krokem je právě připojení baterie na konektor, jak je vidět na obrázku výše. 

 

NASTAVENÍ SYSTÉMU EZS 

Systém EZS lze nastavit buď z klávesnice, nebo ze softwaru, který je k systému dodáván v češtině zdarma a 

pro operační systémy Windows je k dispozici na webu www.ksenia.cz v sekci Download – Software. 

Nastavením z klávesnice se zabývá manuál „Ústředna Lares – Programování“ v sekci Download – Manuály, 

v tomto přehledu se zaměříme na konfiguraci ze softwaru, která je přehlednější a uživatelsky přívětivější. 

Vzhledem ke komplexnosti a množství funkcí, které lze v systému nastavit, není možné obsáhnout v tomto 

stručném průvodci všechny možnosti různých nastavení. Proto si představíme smyšlené zadání a následně 

si představíme způsob, jakým se toto zadání správně konfiguruje. 

 

Zadání pro zabezpečení objektu 

Budeme uvažovat rodinný dům o dvou patrech s ústřednou 

Lares, umístěnou v technické místnosti. WiFi router v téže 

místnosti dovoluje připojení ústředny Lares do datové sítě. Díky 

tomu půjde ústřednu konfigurovat i po WiFi. V domě je dle 

plánku níže několik detektorů, klávesnice Ergo u hlavního 

vstupu a v systému jsou nahrány celkem 4 uživatelské klíčenky a 4 uživatelské kódy. Z hlediska střežení 

rozlišíme tři stavy: úplné zastřežení, úplné odstřežení, a noční režim, kdy jsou pro poplach aktivní pouze 

magnetické kontakty na celkem čtyřech dveřích v přízemí. Na fasádě domu je umístěna venkovní siréna 

Imago, aktivující se při poplachu (= při detekci aktivity na zastřežených částech). Poplachy a výpadek 

napájení budeme signalizovat SMSkou přes GSM komunikátor Gemino na jedno telefonní číslo. 



 

 

    Přízemí                 1. patro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetický kontakt Detektor pohybu   Kouřový detektor 

 

Ústředna a GSM komunikátor                  Klávesnice                                   Venkovní siréna 

 

Pro tuto sestavu je zapotřebí následujících komponent: 

• Set Home-IP 

• Akumulátor do boxu ústředny 

• Akumulátor pro venkovní sirénu 

• 2 plastové boxy pro moduly – pro komunikátor a rozšiřující modul 

• 1 rozšiřující modul 

• 9 detektorů pohybu 

• 9 držáků pro šikmou montáž 

• 1 kouřový detektor 

• 5 magnetických kontaktů 



 

 

• 4 propojovací krabičky pro magnety (u zdvojených dveří se magnety zapojí na sebe do 1 krab.) 

• 4 uživatelské přívěšky 

 

Instalace softwaru Ksenia Basis 

Software pro konfiguraci systému Ksenia se jmenuje Basis. Software si stáhněte z webu www.ksenia.cz (v 

sekci Download – Software jsou k dispozici tři verze dle používaného operačního systému vašeho 

počítače) a spusťte instalaci. V průběhu instalace se nabízí volba cílové a datové složky, fakticky stačí vše 

potvrdit. 

Při prvním spuštění se software spustí v základní verzi (anglicky) a je 

třeba ještě provést aktualizace. Nahoře v záložce „Windows“ je 

vpravo tlačítko „Zkontroluj aktualizace“, po jehož stisknutí se 

nabídnou dostupné aktualizace, které se po potvrzení a přijetí 

licenčních podmínek nainstalují. Software se následně restartuje a podruhé se již spustí plně v češtině. 

Poznámka: Tento i dále popisované kroky jsou spolu s dalšími možnostmi nastavení detailněji 

prezentovány pomocí videonávodů na webu www.ksenia.cz v sekci Video. 

 

Nastavení systému ze softwaru Basis – připojení ústředny Lares 

Pokud bychom konfigurovali systém z PC, připojeném k ústředně Lares po USB kabelu, bylo by nutné ještě 

nainstalovat ovladače přes Ovládací panely (u systému Windows) – Správce zařízení – Neznámá zařízení – 

Lares – Aktualizovat ovladač zařízení. Zde je nutné zvolit Vyhledat ovladač v daném umístění a použít 

složku Drivers v adresáři, kde je nainstalován software Basis. Postup instalace ovladače zachycuje 

detailněji videonávod číslo 3: Připojení ústředny na webu www.ksenia.cz 

Dle zadání nicméně budeme předpokládat konfiguraci po WiFi v rámci objektu. V prvním kroku je třeba 

stisknout tlačítko „Nový zákazník…“ v záložce Hlavní. Vyplňte identifikační údaje, po potvrzení zvolte 

v dalším menu položku Lares 16-IP a v posledním menu zvolte nejnovější verzi firmwaru, pojmenujte své 

zařízení (např. „Zabezpečení domu“ nebo prostě „Ústředna“) a po zvolení Zkráceného programovacího 

menu stiskněte tlačítko „Dokončit“. 

V záložce „Okna“ programu Basis se nachází tlačítko „Navigátor“. Po kliknutí na 

toto tlačítko se zobrazí okno, které se po jednom kliknutí na rozbalovací řádek 

Ústředny v prostřední části obrazovky zaplní volbami dle obrázku vpravo. Tyto 

volby jsou rozděleny do kategorií Hardware, Logika a Pomůcky. Nyní si 

nastavíme pouze položky „Vzdálená podpora“ a „Jazyk klávesnice“. 

V menu „Vzdálená podpora“, které se otevře v prostřední části obrazovky po 

dvojím kliknutí na tento řádek, lze dole nastavit položku „Vzdálený uživatel“. Do 

tohoto pole vepište IP adresu ústředny. Tu zjistíte tak, že na klávesnici Ergo 



 

 

naťukáte kód 123456 a vstoupíte tak do instalačního menu. Následně rolujte 

kolečkem vpravo až do zobrazení volby „IP address“, potvrďte prostředním 

tlačítkem v tomto kolečku, opište si zobrazený údaj a následně pomocí tlačítka ESC vyskočte do prázdného 

zobrazení na displeji. Zapsaný údaj pak vepište do pole „Vzdálený uživatel“ dle obrázku. 

Nyní pro spuštění komunikace mezi počítačem a ústřednou postačí 

v levém dolním rohu obrazovky stisknout tlačítko „Detekovaná 

zařízení“ a následně v zobrazeném okně stisknout tlačítko „Detekovat připojená zařízení…“. 

Nyní je třeba aktualizovat firmware v jednotlivých zařízeních, tak aby odpovídal nejnovější verzi (např. 

verzi 1.5), jak bylo vyplněno v softwaru 

Basis při založení nového zákazníka. 

V záložce „Hlavní“ klikněte na tlačítko 

„Aktualizace firmwaru“ a v nabídnutém 

okně s názvem „Zvolte kanál“ potvrďte 

zobrazenou ústřednu tlačítkem 

„Následující“. Zobrazí se okno dle obrázku 

vpravo, v němž jsou k dispozici aktualizace 

firmwaru pro jednotlivé prvky, které jsou ve 

vašem systému na sběrnici umístěny. 

Postupujte tak, že vždy označíte jeden 

řádek a stiskněte tlačítko „Dokončit“. 

Začněte ústřednou Lares. Označte ji, stiskněte „Dokončit“ a vyplňte požadovaný instalační kód (výchozí 

kód je 123456). Aktualizace se přenese a systém se restartuje. Následně stejným postupem pokračujte na 

dalších prvcích – GSM komunikátoru Gemino, venkovní siréně Imago, klávesnici Ergo, expandéru Auxi, 

případně na dalších prvcích dle vaší sestavy. Po skončení stiskněte tlačítko „Zavřít“. 

Nyní otevřete menu „Jazyk klávesnice“, čímž 

zobrazíte nalevo seznam dostupných jazyků, které 

lze šipkami přenést jako přípravu pro nahrání do 

ústředny Lares (doprava). Jakmile jsou jazyky 

přeneseny, stiskněte nahoře v záložce „Hlavní“ 

tlačítko „Zaslat stránku“, vyplňte požadovaný 

instalační kód (výchozí kód je nastaven na hodnotu 123456) a 

stiskněte OK. Informační okno pak potvrdí provedení příkazu 

nápisem Hotovo. Systém se restartuje a klávesnice se spustí 

s českými hláškami. 

Pokud se zobrazí chybová hláška, je to pravděpodobně díky tomu, 



 

 

že IP adresa počítače, ze kterého se provádí nastavení, a IP adresa ústředny jsou v jiném rozsahu adres. 

Pravděpodobně není ve WiFi routeru nastaven tzv. DHCP server. Je-li tomu tak, kontaktujte prosím svého 

poskytovatele připojení k internetu nebo technickou podporu dle webu www.ksenia.cz, menu Kontakt. 

 

Nastavení systému ze softwaru Basis – základní nastavení oblastí, detektorů a prvků na sběrnici 

První část voleb v menu „Navigátor“ nese souhrnný název 

Hardware. V této skupině voleb si postupně nastavíme 

všechny položky. 

 

1) Podsystémy a režimy zastřežení 

Výraz „Podsystém“ v terminologii zabezpečovacích systémů 

označuje skupinu čidel, tvořících dohromady celek, který se 

v určitém momentu aktivuje či deaktivuje v rámci zastřežení 

objektu. Tyto aktivace a deaktivace jsou podchyceny 

jednotlivými režimy zastřežení, které definují, kdy se která skupina čidel (který podsystém) a jakým 

způsobem (ihned nebo se zpožděním pro odchod či zadání kódu při příchodu) aktivuje. 

Otevřete menu „Podsystémy“. V základní konfiguraci jsou již dva podsystémy, které budeme 

programovat, obsaženy. Proto si pouze dle uvážení přenastavte u obou podsystémů hodnoty „Příchodové 

zpoždění“ a „Odchodový čas“. Příchodové zpoždění značí dobu, jakou vám systém po příchodu poskytne 

na zadání kódu nebo přiložení klíčenky ke klávesnici (tj. na odstřežení objektu) do chvíle vyhlášení 

poplachu. Odchodové zpoždění je doba, kterou máte k dispozici po zadání kódu či přiložení klíčenky a 

volbě zastřežení na vyklizení prostor a zavření dveří. Výchozí hodnoty jsou 30 vteřin. 

Menu „Režimy zastřežení“ je vlastně tabulkou, která 

vyjadřuje, co se stane na kterém podsystému během 

daného režimu. V této tabulce lze vyčíst, že při 

odstřežení je vše odstřeženo, při zastřežení se zastřeží 

se zpožděním, které dovolí opustit prostory 

v nastaveném odchodovém čase, a noční režim 

okamžitě zastřeží Perimetr (= obvod) objektu a 

ponechá bez poplachu při detekci pohybu detektory 

pohybu uvnitř domu. Režimy zastřežení lze libovolně přejmenovat poklepáním na danou hodnotu. 

 

2) Detektory 

V další části nastavíme všechna čidla v domě. Dle zadání se jedná celkem o 5 magnetických kontaktů, 

propojených vzhledem k jedněm dvojkřídlým dveřím do čtyř propojovacích krabiček, přičemž tyto 



 

 

magnetické kontakty budou součástí podsystému „Perimetr objektu“, a celkem 9 detektorů pohybu a 1 

kouřový detektor, které budou součástí podsystému „Čidla v objektu“. 

Poklepáním na položku v okně navigátora otevřete menu „Zóny“. V tomto menu je již 

v rámci základní konfigurace zobrazeno prvních deset zón. Jejich počet lze rozšířit na požadovaných 14 

vstupů (zón) stisknutím tlačítka „Přidat“ v horním menu. 

Čísla zón nemají vliv na to, na kterém prvku jsou později připojeny. Řekněme tedy, že si nejprve nastavíme 

magnetické kontakty (zóny 1 až 4), potom 9 pohybových detektorů (zóny 5 až 13) a nakonec kouřový 

detektor (zóna 14). 

U každého detektoru nastavte následující: 

• Vyvážení (tj. jak je detektor zapojen) – všude přesně dle obrázku 

• Jméno (například „Pohyb obývák“ či „Magnet vstup“) 

• Masku podsystému (tlačítkem „Změnit masku podsystému“) – u 

magnetických kontaktů zatrhněte jen „Perimetr objektu“, u 

ostatních detektorů položku „Čidla v objektu“ 

U první zóny jsou dole na stránce zaškrtnuta 

pole „Vstupní zpoždění“ a „Odchodové 

zpoždění“. Toto nastavení ponechte, pokud 

tato první zóna je použita pro magnet na hlavním vstupu (kde je možné narušit tento magnet po 

zastřežení při odchodu nebo před odstřežením při příchodu). Pokud však máte takto pojmenovanou jinou 

zónu, odtrhněte tyto dvě položky zde a zatrhněte je u zmíněné jiné zóny. 

Poslední nastavení dle stanoveného zadání se týká kouřového detektoru. Je vhodné 

signalizovat detekci kouře nejen, když je celý dům zastřežen. Proto se pouze u této 

zóny nastaví dle obrázku vpravo parametr „Vždy aktivní“ v části „Atributy“, která je 

jednou z částí nastavení každé zóny. 

 

3) Sběrnicové prvky 

Nastavení sběrnicových prvků zahájíme nastavením výstupů, které se budou aktivovat v případě poplachu 

a budou ovládat sběrnicovou sirénu. Půjde konkrétně o dva výstupy – jeden pro blikání přídavných diod 

v siréně a druhý pro hlášení poplachu, který spustí houkačku i hlavní diody v siréně. V základní konfiguraci 

jsou tyto výstupy již přednastavené, proto postačí pár jednoduchých kroků. 

Otevřete menu Výstupy. Označte postupně myší Výstup 4 a Výstup 5 a smažte je tlačítkem 

„Smazat“ v horní záložce „Hlavní“. Výstup „Relé“ nebudete v našem zadání používat, proto zde stiskněte 

tlačítko „Smazat události“ a v zobrazeném dotazu stiskněte „Ano“. Dále si pojmenujte výstupy 2 a 3 (pole 

„Jméno“ v horní části) – druhý výstup signalizuje pomocí přídavných diod venkovní sběrnicové sirény 

Imago, zda je zastřeženo, třetí výstup spíná houkačku a blikačku této sirény v případě poplachu. Následně 



 

 

si u výstupu 3 nastavte parametry „Doba sepnutí“ a „Minimální doba mezi poplachy“. V příkladu na 

obrázku bude siréna Imago blikat a houkat 

minutu. V případě, že bude na některém detektoru v zastřeženém podsystému detekován poplach 

(například otevřené dveře v nočním režimu objektu), po minutě klidu se siréna ozve znovu. 

Po konfiguraci výstupů otevřete menu Sběrnicové moduly, v němž si postupně 

nakonfigurujete ústřednu Lares, GSM komunikátor Gemino, klávesnici Ergo, rozšiřující modul Auxi a 

venkovní sirénu Imago. 

V prvním kroku si na této obrazovce pomocí tlačítek [+] rozviňte 

celou strukturu jednotlivých prvků v systému a poté tlačítkem 

„Smazat“ v horním menu odstraňte prvky Radius (vnitřní 

sběrnicová siréna) a Volo (venkovní čtečka). Následně tlačítkem 

„Přidat“ ve stejné části menu zobrazte 

okno, v němž zvolte a tlačítkem OK 

potvrďte položku „Expandér Auxi“, což 

je rozšiřující modul pro připojení pěti čidel, které jsou v našem 

příkladu umístěny ve druhém patře objektu, kde je na chodbě 

umístěn právě i tento rozšiřující modul Auxi. Jeho umístění ve druhém patře vede k úspoře kabeláže, která 

je v objektu natažena (od tohoto modulu jde do ústředny jen jeden drát namísto pěti v případě umístění 

tohoto modulu v boxu ústředny). Po odebrání a doplnění zmíněných položek musí mít zobrazené menu 

tvar dle obrázku výše. 

Nyní je čas pro nastavení jednotlivých komponent. Začneme odshora. U desky ústředny zkontrolujte, zda 

zapojení zón na svorky i1 až i6 a M1 až M4 odpovídá tomu, co je skutečně na tyto svorky připojeno. 

V pojmenováních uvidíte položky, které jste dříve nastavili (jména zón) a v případě, že je nastavení zóny 

provedeno chybně, označte nejprve svorku jako „Nevyužito“ a poté danou zónu přiřaďte jiné svorce – 

logika nastavení totiž nedovolí nastavení jedné zóny na dvě svorky. Pod nastavením zón se nachází tabulka 

„Virtuální klávesnice“. V této tabulce se doporučuje ve sloupci Popis přepsat příslušné názvy tak, aby 

neobsahovaly diakritiku, která není na klávesnici podporována. Nastavení pole „Maska podsystému“ lze 

ponechat – fakticky se zde nastavují podsystémy (skupiny detektorů), s nimiž ústředna pracuje. 

Nyní se přesuneme k GSM komunikátoru 

Gemino. Pojmenujte zařízení, a pod 

položkou SIM 1 si v případě předplacené 

karty nastavte, jak často se bude 

kontrolovat kredit a při poklesu pod 

jakou částku má dojít k odeslání varovné 

SMS. V příkladu na obrázku se jedná o 



 

 

kontrolu jedenkrát za 3 dny na SIM kartě operátora T-Mobile a zmíněném limitu 20 Kč. Lze také nastavit 

expirace kreditu, která se posune o nastavený interval při dobití kreditu. Kredit se mimo zadané hodnoty 

automaticky kontroluje po deseti odeslaných SMS nebo jednom odchozím volání. Při poklesu kreditu pod 

stanovenou mez se posílá varovná SMS na až dvě telefonní čísla, přidaná v poli „Seznam kontaktovaných 

telefonních čísel“. Aby bylo možné tato čísla přidat, otevřete si menu Telefonní seznam (první položka 

v kapitole Logika), stiskněte tlačítko „Přidat“ v horním menu, dále tlačítko 

„Následující“, a zadejte jméno a telefonní číslo. Dále zaškrtněte jednu z voleb „Nemůže přijímat SMS“ / 

„Nemůže přijímat hlasové zprávy“ (tímto rozlišíte, komu se má volat a komu se mají jen posílat SMS 

zprávy) a zaškrtněte také pole „Prioritně po GSM“. Stiskněte „Dokončit“ a pokračujte přidáním dalšího 

telefonního čísla nebo zavřete záložku „Telefonní seznam“. Nyní již můžete do pole „Seznam 

kontaktovaných telefonních čísel“ přidat požadované kontakty.  

Poznámka: Každá SIM karta, umístěná v komunikátoru (v tomto případě jedna SIM karta ve slotu SIM 1), 

musí mít vypnutý požadavek na zadávání PIN kódu. Komunikátor funguje i s jednou SIM kartou. 

Po nastavení komunikátoru přichází na řadu klávesnice Ergo. 

Základní konfigurace již většinu nastavení obsahuje, vhodné 

je pouze klávesnici pojmenovat, nastavit si dle uvážení 

hlasitost a podsvětlení, na displej klávesnice v klidovém stavu 

přidat informaci o venkovní teplotě (dle obrázku) a v pravé 

tabulce pak smazat zatržítko u klávesy 9, protože v naší sestavě dlouhým podržením klávesy na klávesnici 

neaktivujeme žádný děj. 

U rozšiřujícího modulu Auxi fakticky proveďte pouze pojmenování prvku a podobně jako u klávesnice 

vyplňte u jednotlivých svorek M1 až M5 ve sloupci Zóny příslušné připojené zóny dle skutečnosti. 

Podobně u venkovní sirény Imago stačí zařízení pouze pojmenovat. Ostatní volby jsou již předvyplněny. 

Zajímavostí je, že v pravé části obrazovky lze aktivovat kontrolu rozhodovací úrovně teploty a na základě 

dosažení určité teploty například zaslat SMS zprávu na dané telefonní číslo. 

Vzhledem k tomu, že u všech nastavovaných sběrnicových prvků (kromě 

ústředny Lares) zůstala zatržená volba „Přiřadit sériové číslo z klávesnice“, přiřadíme tyto hodnoty nyní 

detekcí ze softwaru. V okně „Navigátor“ otevřete v poslední kapitole „Pomůcky“ menu „Sběrnicové 

moduly on-line“. Zde vidíte jednotlivé prvky na sběrnici (klávesnici Ergo, 

GSM komunikátor Gemino, atd.) a zelenou 

fajfkou je signalizováno, že tyto prvky 

správně komunikují. Stiskněte tlačítko „Přiřadit detekovaná sériová čísla“ 

v horní části této záložky a záložku zavřete. Vrátíte se tak zpět na záložku 

„Sběrnicové moduly“, kde dle obrázku vlevo uvidíte již vyplněná sériová 

čísla všech sběrnicových prvků. Základní část nastavení je hotova. 



 

 

Nastavení systému ze softwaru Basis – doplňující nastavení 

Před přenosem konfigurace do ústředny je vhodné 

dokončit nastavení přidáním uživatelů (kódy a klíčenky), 

nastavit dle zadání komunikaci poplachu a výpadku 

napájení SMS zprávou na mobilní telefon jednoho 

uživatele a případně doplnit grafiku pro vzdálený 

přístup (fotografie místností objektů s detektory, jejichž 

symboly se v mapách mění dle detekce aktivity). 

Projdeme si postupně jednotlivé body. 

 

1) Uživatelé – kódy a klíčenky 

Do ústředny Lares 16-IP, obsažené v setech Basic-IP a Home-IP, lze nahrát až 16 kódů a 64 klíčenek. 

Otevřete menu „Kódy“. Vidíte zde předvyplněnou pětici kódů. Na tomto místě je vhodné vysvětlit úrovně 

jednotlivých kódů: 

• Instalační kód (výchozí hodnota 123456) – slouží pro nastavení systému z klávesnice Ergo 

• Master kód (výchozí hodnota 147258) – je poskytnut hlavnímu uživateli systému a oproti 

uživatelskému kódu obsahuje některé rozšířené funkce (např. nastavení data a času v systému) 

• Uživatelský kód (výchozí hodnoty 000003 až 000006) – umožňuje ovládat zastřežení domu 

U každého kódu lze nastavit jeho jméno (zpravidla 

jméno nositele kódu bez diakritiky), podobně jako 

u sběrnicových prvků „masku podsystému“ (tedy 

zda daný kód bude moci ovládat jen perimetr 

objektu nebo oba definované podsystémy), a dále 

se pomocí zatržítek dají nastavit volitelné 

parametry. U používaných kódů zatrhněte položku „Povoleno“ a u prvního kódu je doporučeno zatrhnout 

i parametr „Master“, aby jeden z uživatelů mohl nastavovat i rozšířené parametry za chodu systému. 

Pokud má smět některý kód pouze zastřežit, zatrhněte volbu „Pouze zastřežit“. 

Dle tohoto postupu nastavte všechny kódy, dbejte na správně vyplněnou masku podsystému a zatrženou 

položku „Povoleno“. Nepoužívané kódy smažte tlačítkem Smazat v horním menu. 

Pokud chcete změnit daný kód, změna je možná pouze z klávesnice Ergo a probereme ji po nastavení 

klíčenek. 

Nyní tedy otevřete menu Klíčenky. Nastavení je téměř stejné jako u kódů, jediná změna 

je, že klíčenkou lze přistupovat přímo do instalačního menu (to je obvykle skryté jen pod 

instalačním kódem, výchozí hodnota 123456). Doporučujeme tuto volbu nepoužívat (dle obrázku výše). 

Dané klíčenky pojmenujte (kvůli klávesnici bez diakritiky), případně umažte ty nepoužívané. 



 

 

V horním menu, záložka „Hlavní“, vidíte oddíl „Komunikace“. 

Stiskněte tlačítko „Zaslat vše“ a v dotazovacím okně stiskněte 

„Ano“. Nyní systém vyzve k zadání instalačního kódu. Zadejte 

123456 (číslice se z bezpečnostních důvodů nezobrazují) a 

stiskněte OK. Do ústředny Lares se tak přenese kompletní dosud 

nastavená konfigurace podsystémů, režimů zastřežení, zón a 

výstupů, sběrnicových prvků, kódů a klíčenek. Po přenosu 

konfigurace se systém restartuje. 

Nyní přistupte ke klávesnici. Na dotykové klávesnici zadejte kód 

123456, čímž vstoupíte do instalačního menu. Na displeji se zobrazí „Instalační menu“ a „Log událostí“. 

Otočným ovladačem vpravo se přesuňte na položku „Programování“ (v menu se pohybujete přiložením 

prstu a rotací v připraveném výřezu) a potvrďte tlačítkem uprostřed kruhu. Zobrazí se „Programování“ a 

„Podsystémy“. Opět se rotací ve výřezu přesuňte na položku „Spravovat PINy“ a potvrďte. Nyní se 

přesuňte na druhou položku „Vlastnosti PINů“ a opět potvrďte. Otočným ovladačem se lze nyní pohybovat 

mezi PIN kódy a po potvrzení konkrétního PIN kódu lze otočným ovladačem najet na druhou položku 

„Změnit PIN tech.“, potvrdit a na číselníku klávesnice naťukat nový šestimístný PIN. Tlačítkem ESC (vpravo 

dole) vyskočte do předchozího menu a pokračujte zadáním ostatních PIN kódů. 

Po zadání PIN kódů vyskočte pomocí klávesy ESC do menu, kdy na druhém řádku uvidíte volbu „Spravovat 

PINy“. Postupte otočným ovladačem o jednu položku dopředu a po zobrazení „Sprav. klíčenky“ Tuto volbu 

potvrďte tlačítkem uprostřed kruhu a po zobrazení „Uložit klíčenku“ opět potvrďte. Otočným ovladačem 

vyberte danou klíčenku, potvrďte a na výzvu „Přiložte klíčenku“ umístěte daný přívěsek do pravé horní 

části klávesnice, kde je umístěna čtečka. Podobně jako u PIN kódů postupujte obdobně pro zadání 

ostatních klíčenek v systému. 

Po zadání klíčenek vystupte několikanásobným stiskem tlačítka ESC až do hlavního menu (na prvním řádku 

bude zobrazeno „Instalační menu“) a otočným ovladačem postupujte až k volbě „Změnit PIN tech.“ 

v tomto menu. Dvakrát potvrďte a základní instalační kód 123456 nahraďte zvoleným instalačním kódem, 

který bude nadále použit v systému. 

Klávesou ESC nyní vyskočte až do zobrazení hlášek „ukončit program.“ a „Potvrdit?“ na dvou řádcích 

klávesnice a potvrďte tlačítkem uprostřed kruhu. 

I když se PIN kódy a unikátní čísla identifikátorů nikde v softwaru Basis 

nezobrazují, lze je načíst a zálohovat v rámci celé konfigurace systému. 

Na záložce „Kódy“ naleznete vlevo dole tlačítko „Načíst PINy“ a na 

záložce „Klíčenky“ je také vlevo dole tlačítko „Načíst ID“. Po stisknutí 

postupně obou tlačítek vás software Basis vyzve k zadání instalačního kódu a kód bude z dřívějších 

nastavení předvyplněn. Je však nutné napsat nový instalační kód, zadaný z klávesnice, a potvrdit OK. 



 

 

Poznámka: Všechny zadané kódy si dobře pamatujte, a zejména instalační PIN kód si poznamenejte na 

bezpečné místo!  

 

2) Scénáře - komunikace poplachu na mobilní telefon 

Scénáře jsou místem, kde je možné programovat nejrůznější vazby. Fakticky na základě kterékoli události 

(poplach podsystému, chyba napájení, otevření boxu rozšiřujícího modulu, ztráta komunikace s tímto 

modulem, teplota pod …°C, atd.) lze nastavit sepnutí až 8 výstupů, kontaktování až 8 telefonních čísel, 

spuštění dvou časovačů a aktivace kteréhokoli režimu zastřežení. 

V levém menu „Navigátor“ otevřete položku „Scénáře“, kterou naleznete zcela dole v druhé 

kategorii „Logika“. Zde v části „Power“ rozklikněte položku „No mains“ (napájení – chyba napájení) a u 

obou položek „Ztráta napájení 230V“ i „Napájení 230V obnoveno“ zadejte v části „Cílové kontakty“ 

příslušný kontakt poklepáním na tři tečky vpravo v této kategorii. Podobně lze nastavit chybu baterie, 

chybu napájení baterie, apod. 

Nyní si podobným způsobem nastavte komunikaci poplachu na mobilní telefon. V části „Události 

podsystému“ rozklikněte položku „Poplach podsystému“ a do části „Cílové kontakty“ zadejte opět 

příslušný kontakt: 

Pokračujte stisknutím tlačítka „Zaslat stránku“ v horní liště a 

zadáním instalačního kódu, podobně jako v předchozím 

případě. Do systému se přenesou informace o tom, kam 

komunikovat výpadek napájení a poplach na jednom či druhém 

podsystému. 



 

 

3) Grafické mapy 

Díky tomu, že ústředna Lares může být připojena do datové sítě domu, nabízí i další funkce a rozšíření, 

z nichž jedním rozšířením je možnost doplnění grafických map do systému. Fakticky se jedná o fotografie 

vnějšku a vnitřku domu, doplněné o měnící se symboly zón, výstupů a podsystémů dle jejich aktuálních 

stavů. Na obrázku níže je vidět konfigurace, kdy se z první mapy Objektu odkazujeme na mapu s názvem 

„Předsíň“ a obě mapy obsahují informace o stavu podsystémů (zelený zámek), příslušných čidel (šedé 

kolečko) a signalizace sirény (symbol lampy). Tato grafika je pak přístupná po zadání IP adresy ústředny ve 

webovém prohlížeči v PC nebo v chytrém telefonu, připojeném do objektové WiFi sítě. 

Příslušná nastavení se realizují v menu „Grafické mapy“, které je dostupné opět z menu 

„Navigátor“. Po rozkliknutí se zobrazí prázdná základní mapa, kdy dvojklikem na tuto mapu lze změnit 

pozadí. Tlačítkem „Přidat“ v horním menu lze pak přidávat různé prvky – mapy či symboly. Symboly lze 

libovolně zvětšovat a zmenšovat a samozřejmě přesouvat v rámci každé mapy. 

Pro detailní popis práce s grafickými mapami prosím navštivte odkaz http://www.ksenia.cz/video/ a 

prohlédněte si videomanuál „10 Ethernet a webserver“, případně kontaktujte technickou podporu.  

 

4) Ostatní nastavení – Možnosti a hlasové zprávy 

Dodatečná nastavení ústředny Lares, která nejsou součástí kapitol, jmenovaných výše, se 

konfigurují v menu „Možnosti“. 

První část – Povolení varování – zachycuje, které stavy bude systém vyhodnocovat. Zatrhněte položky 

„Slabá baterie“, „Špatná baterie“, „Chyba napájení 230V“, případně i další požadované. 

Druhá část – Obecná nastavení – zachycuje některá pokročilá nastavení systému a lze ji ponechat, jak je. 



 

 

Například zatržením položky „Povolit snadno prolomitelné PINy“ systém akceptuje i jednoduché PINy typu 

112233. 

Další nastavení slouží pro pokročilou správu systému a jejich popis je součástí videomanuálu 11 Možnosti 

na webu http://www.ksenia.cz/video/ 

V závěru stránky Možnosti lze nastavit údaje, které se budou v klidovém stavu po stisknutí klávesy Enter 

zobrazovat na klávesnici (položka Instalační údaje, lze vyplnit max. 2x 16 znaků – například kontakt na 

správce systému) a úplně dole na stránce pak následuje nastavení data a času, které se do ústředny 

přenese stiskem klávesy Nastavit a zadáním Hlavního uživatelského kódu. POZOR! Nejedná se o instalační 

kód, který se používá pro přenos ostatních částí konfigurace systému. 

Pokračujte stisknutím tlačítka „Zaslat stránku“ v horní liště a zadáním instalačního kódu, podobně jako 

v předchozích případech. Do systému se přenesou nastavená data ze stránky „Možnosti“. 

Poslední důležitou část nastavení skrývá menu „Hlasové zprávy“. Menu hlasového 

průvodce a jeho celkové nastavení a struktura hlasového menu je obsahem samostatného manuálu, který 

je dostupný pod odkazem http://www.ksenia.cz/download/manualy/. Na tomto místě jen uveďme, že 

pomocí hlasového průvodce se podobně jako při volání na operátora dá pomocí tlačítek klávesnice 

telefonu pohybovat v menu, které je nahráno lidským hlasem (všechny základní hlášky tohoto menu jsou 

uloženy pod odkazem http://www.ksenia.cz/download/software/) a které umožňuje systém zastřežit či 

odstřežit, odposlouchávat zvuk z mikrofonu klávesnice Ergo, získat informaci o stavu zastřežení a zjistit, 

která čidla jsou právě ve stavu poplachu. 

 

Nastavení systému ze softwaru Basis – kontrola funkčnosti prvků v systému 

Po celkovém nastavení systému Ksenia je na místě 

kontrola, zda nastavení proběhlo správně. K tomu slouží 

poslední část menu „Navigátor“, konkrétně část 

„Pomůcky“. 

Význam prvních dvou položek této části jsme si již prošli. 

Na třetím místě je „Log událostí“. Při otevření této záložky 

a kliknutí na tlačítko „On-line události“ dojde ke spuštění 

výpisu událostí v systému, které se budou aktualizovat 

v reálném čase. Po vykonání nějaké aktivity (zastřežení 

klíčenkou, apod.) lze tak on-line sledovat, zda se 

požadovaný děj uskutečnil či nikoli a odhalit tak 

potenciální příčinu chyby nastavení. Užitečné může být 

například sledovat, zda korektně dochází k odesílání SMS 

zpráv v případě poplachu, což je aktivita, která se nikde jinde v systému takto přímo nezobrazuje. 



 

 

Ostatní položky ve skupině (záložky „… on-line“) zobrazují stav jednotlivých prvků v reálném čase 

v přehledné grafice. V případě zón lze například vysledovat, zda jsou čidla správně zapojena a hlásí 

správně stavy Normální – Poplach – Tamper, v případě sběrnicových modulů je v jednoduché tabulce 

vidět, zda všechny prvky umístěné na sběrnici správně komunikují, a v případě ústředny je vidět například 

síla GSM signálu či stav kreditu na jednotlivých předplacených SIM kartách. 

Tím je ukončena konfigurace a ověření funkce systému a jeho částí. Nyní pozavírejte všechny otevřené 

záložky v softwaru Basis, nakonec zavřete záložku „Správce zákazníka“ a na dotaz „Uložit údaje zákazníka 

před zavřením konfigurace?“ zvolte „Ano“. Následně ukončete software Basis. 

 

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU EZS 

Zastřežení: 

Pro zastřežení domu můžete využít jeden z níže uvedených kroků: 

• Na klávesnici Ergo zadejte uživatelský kód a stiskněte klávesu ’1’ 

• Na klávesnici Ergo zadejte uživatelský kód a zvolte položku ‘Zastřežit’ následovanou klávesou 

‘Enter’ 

• Umístěte svou klíčenku ke klávesnici Ergo a pokračujte jedním ze dvou výše uvedených způsobů 

 

Odstřežení: 

Pro odstřežení domu můžete využít jeden z níže uvedených kroků: 

• Na klávesnici Ergo zadejte uživatelský kód a stiskněte klávesu ‘0’ 

• Na klávesnici Ergo zadejte uživatelský kód a zvolte položku ‘Odstřežit’ následovanou klávesou 

‘Enter’. 

• Umístěte svou klíčenku ke klávesnici Ergo a pokračujte jedním ze dvou výše uvedených způsobů 

 

Noční režim: 

Pro zastřežení domu v nočním režimu (= částečné zastřežení, nebo také zastřežení perimetrických čidel) 

můžete využít jeden z níže uvedených kroků: 

• Na klávesnici Ergo zadejte uživatelský kód a stiskněte klávesu ‘2’ 

• Na klávesnici Ergo zadejte uživatelský kód a zvolte položku ‘Noční režim’ následovanou klávesou 

‘Enter’ 

• Umístěte svou klíčenku ke klávesnici Ergo a pokračujte jedním ze dvou výše uvedených způsobů 

 

Ovládání přes webserver 

Díky tomu, že ústředna Lares 16-IP v setech Home-IP a Basic-IP disponuje rozhraním pro připojení do 

datové sítě objektu, je možné ji z prostředí internetu také monitorovat a ovládat, a to jak lokálně v rámci 



 

 

daného objektu (například pomocí WiFi připojení z dotekového displeje chytrého telefonu) nebo vzdáleně 

z kanceláře nebo jiného místa s internetovým připojením. 

Základní menu každého webserveru je 

vidět na obrázku vpravo. Pro vyzkoušení 

funkce webserveru ústředen Ksenia 

Lares lze použít následující odkazy na 

naše demonstrační systémy: 

• http://brno.ksenia.cz/ 

• http://praha.ksenia.cz/ 

Z menu webserveru je možné sledovat 

stav zastřežení domu, měnit uživatelské 

kódy, prohlížet posledních cca. 100 

událostí v systému, sledovat informace o 

venkovní teplotě a stavu kreditu na SIM 

kartě v GSM komunikátoru Gemino, a základní režimy zabezpečení spravovat i z prostředí grafických map, 

kde je možné zobrazovat i obrázky z připojených IP nebo ONVIF kamer. Kamery musí být systémem 

podporovány (systém Ksenia nepodporuje 100% IP kamer) a pro připojení konkrétní IP kamery prosím 

kontaktujte technickou podporu. 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI 

Nelze stáhnout a nainstalovat aktualizace softwaru Basis. 

Zkontrolujte síťové připojení Vašeho počítače. Během aktualizace softwaru je nutné, aby byl počítač 

připojen k internetu. 

 

Neodesílají se SMS zprávy. 

Vyjměte SIM kartu z komunikátoru Gemino a zkontrolujte v mobilním telefonu, zda není aktivní 

požadavek na PIN kód dané SIM karty. Pokud se jedná o novou SIM kartu, proveďte aktivační hovor. 

Případně zkontrolujte nastavení scénářů, zda je poslání SMS přiřazeno nějaké události, a nastavení 

v telefonním seznamu, zda u daného kontaktu není zatržena volba „Nemůže přijímat SMS“. 

 

Některý detektor hlásí stav Poplach nebo Tamper. 

V menu Zóny on-line vidíte, že některý detektor ukazuje stav Tamper (tj. odejmutí čidla) nebo Poplach, i 

když je evidentně vklidu. Otevřete daný detektor a zkontrolujte správné zapojení odporů, a pokud se 

nejedná o magnetický kontakt, pak i připojení napájení k tomuto detektoru. 

 



 

 

Nelze zaslat konfigurace do ústředny, i když je použit správný instalační kód. 

Systém je plně nebo zčásti zastřežen a díky tomu jej nelze konfigurovat. Konfigurace systému je možná 

pouze v případě, že je systém odstřežen. 

 

Systém se chová nestandardně a je třeba jej restartovat 

Reset systému se provádí kompletním odpojením 

napájení (zdroj + baterie), vyjmutím propojky STOP na 

ústředně Lares, připojením napájení (nejdříve zdroj, 

poté baterii) a opětovným nasazením propojky STOP na 

ústředně Lares. Ústředna se po chvíli přepne do 

výchozího nastavení s IP adresou, přiřazenou z DHCP 

serveru na daném objektu. 

 

Je možné použít pouze čtyřmístný PIN kód? 

Nikoli, z bezpečnostních důvodů jsou PINy v systému pouze šestimístné. 

 

Ústředna je k PC připojena po USB kabelu a není možné ji detekovat. 

V případě USB připojení je třeba ještě instalovat ovladače. Postup instalace ovladače zachycuje detailně 

videonávod číslo 3: Připojení ústředny na webu www.ksenia.cz 

 

Poznámka: Ostatní odpovědi na případné dotazy poskytuje web www.ksenia.cz, kde je umístěný i formulář 

technické podpory (sekce Kontakt) a přímá linka na technika. Pro kompletní naprogramování ústředny jsou 

zde k dispozici videomanuály, ukazující instalaci softwaru Basis a jednotlivé části jeho menu. 



 

 

 
 

 
 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

     Systém Ksenia 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 

 


