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1. KUKS - REGULAČNÝ SYSTÉM 

KUKS  - popis systému 

KUKS (krátkodobý uspávač kontajnerových stojísk) je regulačný systém batériové-

ho napájania prístupového systému inštalovaného na kontajnerovom stojisku. 

 

V prípadoch, kedy nie je možné prístupový systém napájať priamo z elektrorozvodnej 

siete (káblom) je potrebné využívať napájanie alternatívne, t.j. batériovým akumulátorom 

alebo malým solárnym systémom. Tento typ napájania sa najčastejšie využíva na kontaj-

nerových stojiskách, ktoré sú obyčajne vzdialené od bytového domu a pevná elektrická 

sieť nie je dostupná. 

 

Pri batériovom napájaní prístupového systému, je dôležité využívať kapacitu akumulátora 

efektívne a hlavne úsporne, čo je pri bežnej prevádzke, zapojení systému a odbere jed-

notlivých komponentov dosť zložité. Vyhnúť sa  častej výmene akumulátora je možné 

pomocou regulačného systému KUKS.  

 

AKO TO FUNGUJE 

Hlavnou úlohou regulačného systému KUKS je „uspať“ prístupový systém v čase kedy sa 

nevyužíva, t.j. nie je používaná brána pre vstup do stojiska.  Na kontajnerových stojiskách 

nie je frekvencia otvárania brány vysoká a pri veľkých panelákoch môžeme rátať napr. so 

40-timi otvoreniami za deň. Tzn. brána na stojisku sa otvorí približne 2x za hodinu v dĺžke 

asi 20 sekúnd a zvyšný čas sa systém nevyužíva. KUKS minimalizuje odber pri prevádz-

ke prístupového systému tak, že dočasne odpojí výstup - deaktivuje nevyužívané kompo-

nenty prístupového systému ako je napr. čítačka, operačná jednotka, čím výrazne šetrí 

akumulátor.  Samotný KUKS má odber cca 0,9 mW. 

 

Ak je potrebný vstup do kontajnerového stojiska, prístupový systém sa opätovne „zobudí“ 

stlačením aktivačného tlačidla pripojeného na jednotku KUKS. Tým sa aktivuje výstup na 

vopred nastavený časový interval potrebný pre prečítanie identifikátora bezkontaktnou 

čítačkou, overenie identifikátora v databáze operačnej jednotky a odblokovanie impulzné-

ho elektrického zámku. Štandardne na tieto úkony postačuje aktivovať výstup na cca 5 

sekúnd. 

 

Využívaním jednotky KUKS sa neznižuje bezpečnosť, pretože je zachovaná identifikácia 

vstupujúcich osôb prostredníctvom prístupového systému. 

 

Objednávacie číslo: 0012018005 
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KUKS  -  popis systému 

Obr. 2 

Obr. 1 
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Popis zariadenie  a technické parametre 

2. POPIS ZARIADENIA 

1. Svorky pre pripojenie HLAVNEJ batérie. 

2. Svorky pre pripojenie ZÁLOŽNEJ batérie. 

3. Svorky pre pripojenie aktivačného tlačidla s LED. 

4. Svorky pre pripojenie LED aktivačného tlačidla. 

5. PIN konektor pre pripojenie externej signalizačnej LED (má rovnaké vlastnosti a funkčnosť 

ako interná signalizačná LED. 

6. Interná signalizačná LED - signalizuje prevádzku na záložnú batériu. 

7. Programovací konektor pre nastavenie solárneho režimu a pre aktualizáciu firmvéru. 

8. Systémové tlačidlo (interné). 

9. PIN konektor pre pripojenie externého systémového tlačidla (má rovnaké vlastnosti a funk-

čnosť ako interné systémové tlačidlo). 

10. Piezo pre zvukovú signalizáciu pri programovaní, prevádzke a hlásení stavu batérie. 

11. Svorky pre pripojenie výstupu -  pripojenie k prístupovému systému. 

12. Vstupná poistka (hodnota podľa záťaže). 

Doska plošného spoja je osadená na 

podložke (HPL doske), ku ktorej je pri-

pevnená skrutkami. Podložka umožňuje 

jednoduchšiu montáž, napr. upevnenie 

DIN lišty zo zadnej strany a pod. 

Obr. 3 

Obr. 4 
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TECHNICKÉ PARAMETRE 

 Napájanie: 2 x bezúdržbový olovený akumulátor 12 V (VRLA, typ AGM alebo GEL): 

 Hlavná batéria: 55 Ah 

 Záložná batéria 12 Ah 
 

KUKS je nastavený na určovanie kapacity iba bezúdržbových olovených akumulátorov. Pripoužití 

iného typu napr. akumulátorov s tekutým elektrolytom (autobatérie) nebude KUKS určovať úroveň 

nabitia správne, nakoľko má odlišnú napäťovú vybíjaciu charakteristiku. 
 

 Vlastný príkon v pokojovom stave: 60-75 A (v závislosti na teplote okolia a napájacom napätí) 

 Maximálne vstupné napätie: 16 V DC 

 Maximálny konštantný spínaný prúd: 2,5 A alebo podľa osadenej vstupnej poistky 

 Vstupná poistka:  2 A (osadená) 

POZOR!  Nutné zvoliť vhodnú vstupnú poistku! (poistka sa nachádza priamo na DPS viď. 

obr. 3, bod. 12, v prípade potreby poistku vymeňte). 

 

 Výstup pre externú LED:  3.3 V, max. 20 mA  

Pripojenie externej signalizačnej LED na PIN konektor cez predradený rezistor. 

 Výstup pre LED aktivačného tlačidla:  12 V, max. 1A  

 Indukčné záťaže (elektrické zámky) je možné napájať len s použitím transilu a ochrannej diódy 

zapojenej antiparalelne na cievku (viď schémy zapojenia). 

 

 Spolupracuje s APS (autonómnym prístupovým systémom OLO a.s.) 

 Prevádzková teplota: -40° až + 85°C 

 Odporúčaná montáž: interiér/exteriér, pod prístrešok s ochranou pred priamymi poveternostnými 

vplyvmi, napr. v kontajnerovom stojisku do montážnej škatule, rozvodnej skrini s IP ochranou. 

 Balenie obsahuje:  

 KUKS regulačný systém - doska plošného spoja, osadená pomocou skrutiek na 

podložke z HPL dosky,  

 Externá LED s prepojovacím vodičom a konektorom 

 Montážny návod 

Popis zariadenie  a technické parametre 

(odporúčané kapacity) 
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PREVÁDZKOVÉ REŽIMY 
KUKS môže pracovať v dvoch prevádzkových režimoch: 

1. Batériový -  systém je napájaný len z akumulátorov (hlavnej a záložnej batérie) 

2. Solárny -  systém je napájaný z malého solárneho systému, t.j. hlavnej batérie dobíjanej  solár-

nym panelom so solárnym regulátorom + zo záložnej batérie 
 

Prepnutie na solárny režim je popísané na strane  9. 

Batériový režim, inštalácia a zapojenie 

2. BATÉRIOVÝ REŽIM 

Batériový režim sa  používa vtedy, keď je prístupový systém napájaný len z akumulátora.  Ak prístu-

pový systém pôvodne využíval len jednu (hlavnú) batériu,  pri použití KUKS regulačného systému, je 

potrebné doplniť systém o záložnú batériu. 

UPOZORNENIE   
Pri prvom zapojení systému pripojte najskôr hlavnú batériu a až potom záložnú batériu! 

ZAPOJENIE SYSTÉMU 

1. Zapojte systém podľa jednej zo schém uvedenýchj na str. 12, 13.  Ubezpečte sa, že všetky 

pripájané komponenty sú funkčné a spĺňajú požadované parametre.  

2. Ak je systém zapojený správne,  ozve sa inicializačná melódia a KUKS každé štyri sekundy 

kontroluje stav nabitia hlavnej batérie. Pri tejto kontrole stavu má KUKS len minimálny odber. 

3. Stlačením aktivačného tlačidla KUKS sa zopnú svorky výstupu a po 1,2 s od stlačenia aktivač-

ného tlačidla sa rozsvieti LED tlačidla a celý prístupový systém je aktívny na dobu nastavenú v 

KUKS (prednastavená 17 s Možné meniť od 1-30 s, viď str. 7).  

PRIPOJENIE EXTERNEJ LED 
Externá LED sa pripája na PIN konektor umiestnená na DPS vedľa 

signalizačnej LED. Pri zapojení dodržujte polaritu PIN-ov a použite 

predradený rezistor. 
Zapojenie LED bez predradeného rezistora by malo za následok preťa-

žovanie výstupného PIN-u  a taktiež aj vysoký prúd na LED, čo by 

mohlo spôsobiť jej poškodenie. 

Obr. 5 

Externá LED má po pripojení rovnakú funkčnosť ako signalizačná LED na DPS. 

Je vhodné ju umiestniť mimo uzamknutú montážnu škatuľu tak, aby bolo signa-

lizáciu vidieť aj bez priameho prístupu k jednotke KUKS, viď obr. 8 a 9 na str.11. 
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Batériový režim, inštalácia a zapojenie 

Počet pípnutí Napätie na svorkách batérie Stav nabitia batérie 

1 >12,8V >90% 

2 12,8-12,6V 90-80% 

3 12,6-12,3V 80-60% 

4 12,3-11,88V 60-40% 

5 11,88-11,64V 40-20% 

6 11,64-11,45V 20-5% 

7 <11,45V <5% 

NASTAVENIE ČASOVEJ DĹŽKY ZOPNUTIA VÝSTUPU 

 

1. Uistite sa, že je hlavná batéria pripojená a výstup je neaktívny (vypnutý). 

2. Podržte systémové tlačidlo. Budete počuť akustický tón signalizujúci prepnutie na hlavnú batériu. 

Tlačidlo stále držte, až pokým nezaznie ďalší tón signalizujúci nastavovanie dĺžky doby aktív-

neho výstupu.  Po zaznení tohto tónu môžete tlačidlo uvoľniť. 

3. Po uvoľnení systémového tlačidla KUKS každú sekundu pípne. Počet pípnutí zodpovedá 

dĺžke zopnutia výstupu v sekundách,  napr. 5 pípnutí = výstup aktívny 5 sekúnd. 

4. Po dosiahnutí požadovanej dĺžky zopnutia výstupu (požadovaný počet pípnutí) opäť stlačte sys-

témové tlačidlo a chvíľu podržte, cca 1 sekundu kým sa ozve melódia signalizujúca naprogramo-

vania časovej dĺžky zopnutia výstupu. 

5. Ak nestlačíte systémové tlačidlo počas pípania, po 30 pípnutiach sa  ozve chybová melódia a 

systém nastaví základných 17 sekúnd. 
 

Dlhé časy zopnutia výstupu sa neodporúčajú, nakoľko sa zvýši spotreba a akumulátor sa rýchlej-

šie vybije.  

Obr. 6 

4. Počas zopnutia výstupu a rozsvietenia LED na tlačidle je možné priložiť k bezkontaktnej čítačke 

prívesok s oprávnením vstupu a odblokovať bránu. 

5. Po uplynutí nastavenej doby zopnutia výstupu sa podsvietenie tlačidla vypne. Po vypnutí výstu-

pu sa ozve séria pípnutí, ktorých počet zodpovedá stavu dobitia hlavnej batérie - viď tabuľku 

nižšie, obr. 6. 

V prípade prevádzky na záložnú batériu sa po vypnutí výstupu ozve varovná melódia upozorňu-

júca na napájanie zo záložnej batérie a následne séria pípnutí. Počet pípnutí zodpovedá stavu 

dobitia záložnej batérie. 

6. Po skončení signalizácie (pípania) sa KUKS prepne späť do nízko príkonového režimu monitoro-

vania batérie. 
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Batériový režim, inštalácia a zapojenie 

PREPNUTIE NA ZÁLOŽNÚ BATÉRIU 

Pokiaľ napätie na hlavnej batérii klesne pod úroveň 11,2 V, KUKS sa automaticky prepne na záložný 

zdroj napájania. Prevádzku na záložnú batériu systém signalizuje tromi spôsobmi: 

1. blikaním  červenej signalizačnej LED (internej a aj externej, ak je pripojená) v 

intervale 1x blik každé 4 sekundy, 

2. pri stlačení aktivačného tlačidla pre zopnutie výstupu preblikávaním podsvetle-

nia tlačidla (LED na tlačidle bliká), 

3. akustickým tónom po vypnutí výstupu (ozve sa varovný zvuk sirénky). 

VÝMENA HLAVNEJ BATÉRIE 

1. Ubezpečte sa, že výstup je neaktívny a odpojte hlavnú batériu. 

2. Vymeňte hlavnú batériu s dostatočnou kapacitou a pripojte ju na svorky KUKS podľa schémy 

zapojenia. 

3. KUKS musíte prepnúť na hlavnú batériu manuálne -  stlačením systémového tlačidla.  

4. Stlačte systémové tlačidlo a držte ho (1-4 sekundy), až kým sa neozve akustický tón signalizujú-

ci napájanie z hlavnej batérie.  

5. Po prepnutí na hlavnú batériu počkajte ešte 30 sekúnd, či sa obvod neprepne späť na záložnú 

batériu. Ak sa systém prepne späť na záložnú batériu, znamená to, že v zapojení je chyba ale-

bo hlavná batéria nie je dostatočne nabitá. 

UPOZORNENIE   
Nikdy neodpájajte batérie pokiaľ je výstup aktivovaný. Spôsobíte neštandardný stav systé-

mu a KUKS prestane pracovať správne. 

SIGNALIZÁCIA VYBITIA HLAVNEJ AJ ZÁLOŽNEJ BATÉRIE 

Pri úplnom vybití oboch batérií sa po stlačení aktivačného tlačidla neaktivuje výstup (napätie sa nepri-

vedie na výstupné svorky) a to z dôvodu ochrany záložnej batérie pred poškodením podbitím. 

 

Vybitie hlavnej aj vedľajšej batérie je signalizované trvalým tónom po dobu cca  5 sekúnd. 
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Solárny režim, inštalácia a zapojenie 

3. SOLÁRNY REŽIM 

Solárny režim sa  používa vtedy, keď je prístupový systém napájaný z akumulátora dobíjaného solár-

nym  panelom s pripojeným solárnym regulátorom.  Ak prístupový systém pôvodne využíval len jednu 

(hlavnú) batériu,  pri použití KUKS regulačného systému je potrebné doplniť systém o záložnú baté-

riu. 

UPOZORNENIE   
Pri prvom zapojení systému pripojte najskôr hlavnú batériu a až potom záložnú batériu! 

ZAPOJENIE SYSTÉMU 

1. Na jednotke KUKS vložte jumper na prvú pozíciu pin-ov, viď obrázok 7. Vložením jumpra je 

systém pripravený na prevádzku v solárnom režime.  

Pre prepnutie do solárneho reži-

mu je potrebné umiestniť jumper 

na prvú pozíciu programovacie-

ho konektora.  

Obr. 7 

2. Zapojte systém podľa jednej zo schém uvedenej na str. 14, 15.  Ubezpečte sa, že všetky pripá-

jané komponenty sú funkčné a spĺňajú požadované parametre.  

3. Ďalej pokračujte podľa postupu Zapojenie systému na strane 6, bod 2. 

Pre nastavenie časovej dĺžky zopnutia výstupu postupujte podľa popisu na strane 7. 

NASTAVENIE ČASOVEJ DĹŽKY ZOPNUTIA VÝSTUPU 
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Solárny režim, inštalácia a zapojenie 

PREPNUTIE NA ZÁLOŽNÚ BATÉRIU PRI SOLÁRNOM REŽIME 

Pokiaľ napätie na hlavnej batérii klesne pod úroveň 11,2 V, KUKS sa automaticky prepne na záložný 

zdroj napájania podobne ako pri batériovom režime. Prevádzku na záložnú batériu systém signalizuje 

tromi spôsobmi: 

1. blikaním  červenej signalizačnej LED (internej a aj externej, ak je pripojená) v 

intervale 1x blik každé 4 sekundy, 

2. pri stlačení aktivačného tlačidla pre zopnutie výstupu preblikávaním podsvetle-

nia tlačidla (LED na tlačidle bliká), 

3. akustickým tónom po vypnutí výstupu. 

VÝMENA HLAVNEJ BATÉRIE 

Ak je potrebné hlavnú batériu vymeniť postupujte podľa krokov na strane 8. 

UPOZORNENIE   
Nikdy neodpájajte batérie pokiaľ je výstup aktivovaný. Spôsobíte neštandardný stav systé-

mu a KUKS prestane pracovať správne. 

Pri prevádzke v solárnom režime na záložnú batériu sa po cca 24 hodinách KUKS prepne automa-

ticky späť na hlavnú batériu, nakoľko systém predpokladá, že hlavná batéria bola cez solárny systém 

dobitá na dostatočnú úroveň.   

a) Ak je úroveň dobitia hlavnej batérie dostatočná, systém zostane napájaný z hlavnej batérie. 

Dočasnú  prevádzku na záložnú batériu a automatické prepnutie na hlavnú bude signalizovať 

dvojitým bliknutím červenej LED (aj externej ak je pripojená) 2x blik každé 4 sekundy.      

Blikanie je možné zrušiť stlačením systémového tlačidla (podržte tlačidlo 1-4 sekundy, kým 

sa neozve akustický tón). 

b) Ak je úroveň dobitia hlavnej batérie nedostatočná, systém sa prepne automaticky znova na 

záložnú batériu a tento stav bude signalizovať tromi spôsobmi ako je uvedené vyššie na stra-

ne. V takomto prípade je potrebné zistiť prečo sa hlavná batéria nedobíja dostatočne, napr. je 

zasnežený solárny panel alebo je batéria poškodená.  

DOBITIE ZÁLOŽNEJ BATÉRIE 
Aj napriek tomu, že sa systém počas prevádzky neprepol na záložnú batériu, je potrebné záložnú 

batériu aspoň raz za dva roky NABIŤ, nakoľko každá batéria „trpí“ samovybíjaním (cca 2% za me-

siac). 
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Solárny režim, inštalácia a zapojenie 

4. KUKS A PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM NA KONTAJNEROVOM STOJISKU 

Príklad komponentov zapojených v prístupovom systéme na kontajnerovom stojisku spolu s regulač-

ným systémom KUKS: 

1. Rozvodná skriňa pre umiestnenie častí systému, viď obr. 9 

2. Externá signalizačná LED. 

3. Aktivačné tlačidlo s LED - osoba pred vstupom do stojiska stlačením tlačidla aktivuje prístupový 

systém. 

4. Bezkontaktná čítačka (Access 8CD 2.0 Basic) -  po stlačení aktivačného tlačidla môže vstupu-

júca osoba priložiť bezkontaktný prívesok k čítačke, čím sa odblokuje elektrický zámok na po-

suvnej bráne. 

5. Posuvná brána stojiska. 

6. Elektrický zámok na stojisku. 

Obr. 8 

Obr. 9 

7. KUKS -  regulačný systém 

8. Operačná jednotka prístupového 

systému  (OPJ UNI SIEŤ) 

9. Hlavná batéria. 

10. Záložná batéria. 

Komponenty umiestnené v rozvodnej 

skrini, aby boli chránené pred nepriazni-

vými poveternostnými vplyvmi. 
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5. SCHÉMY ZAPOJENIA 

SCHÉMA Č. 1 -  ZAPOJENIE KUKS V BATÉRIOVOM REŽIME S PRÍSTUPOVÝM 

SYSTÉMOM UNI SIEŤ 

Schémy zapojenia 
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SCHÉMA Č. 2 -  ZAPOJENIE KUKS V BATÉRIOVOM REŽIME S PRÍSTUPOVÝM 

SYSTÉMOM UNI SIEŤ A APS (SAMOSTATNÁ ČÍTAČKA PRE APS)  

Schémy zapojenia 



 

 

  14                                                                                                                                                                      KUKS - regulačný systém 

SCHÉMA Č. 3 -  ZAPOJENIE KUKS V SOLÁRNOM REŽIME S PRÍSTUPOVÝM SYS-

TÉMOM UNI SIEŤ 

Schémy zapojenia 



 

 

                                               
  KUKS - regulačný systém                                                                                                           15  

SCHÉMA Č. 4 -  ZAPOJENIE KUKS V SOLÁRNOM REŽIME S PRÍSTUPOVÝM SYS-

TÉMOM UNI SIEŤ A APS (ZDIEĽANÁ ČÍTAČKA) 

Schémy zapojenia 
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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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