
 

 
Popis zařízení: 

 
 Terminál (dříve TSC/E) s možností napájení z Ethernetu (PoE 

třída 0 dle standardu IEEE 802.3af) lze použít jako samostatnou řídící 

jednotku. Zařízení je vybaveno jedním programovatelným výstupním 

relé (dveřní zámek, siréna, …) a dvěma vstupy pro připojení dveřního 

kontaktu a odchodového tlačítka. Klávesnice terminálu obsahuje 

6 předdefinovaných tlačítek se symboly docházkových funkcí, 3 volně 

programovatelná tlačítka (F1 - F3), 3 ovládací tlačítka a 2 tlačítka 

pro změnu průchodu. Do terminálu je integrován bezkontaktní snímač 

karet typu AXR. 
 
 

 
 
Technické parametry TSC-300 TSC-310 

Napájecí napětí 10-15V DC, jmenovité 12V DC, PoE třída 0 

Proudový odběr 200 mA 160 mA 

Max. proudový odběr 540 mA 480 mA 

Frekvenční pásmo RFID 125 kHz 13,56 MHz 

Čtecí vzdálenost do 8 cm1) 2) dle podkladu a typu ID do 5 cm1) 2) dle podkladu a typu ID 

Vstup pro snímač 2x Wiegand 26/42 bit (1 Wiegand je náhrada za interní snímač) 

Vstupy vyvážené BUTT – tlačítko, DOOR - dveřní kontakt 

Výstupy 
1x bezpotenciálové relé NC/C/NO, propojkou možno připojit +12 V na C, 

max. zatížení kontaktů 24 V, 1 A 

Komunikační rozhranní Ethernet 10/100 Mbit, 2x RS485, galvanicky oddělené 

Komunikační rychlost Ethernet 100 Mbit,  RS485 nastavitelná 9600 Bd – 115200 Bd, doporučená 57600 Bd 

Paměť 512 kB (doba zálohy dat bez napájení max. 48 hod.) 

Kapacita paměti 2.000 osob a 65.535 událostí 

Obvod reálného času Ano 

LCD displej 4x 20 znaků, HQ, podsvícení 

Počet tlačítek 15 

Tlačítka definovaných 
přerušení 

oběd, služebně, dovolená, lékař, nemoc, volno, F1, F2, F3 – volně definovatelná tlačítka, 
PŘÍCHOD – ODCHOD – v závislosti na nastaveném režimu 

HW adresa 1-250, adresa 0 slouží pro reset terminálu 

Vnější rozměry (š x v x h) 132 x 180 x 60 mm 

Pracovní rozsah teplot -10 až +40° C 

Barva Šedá 

Krytí IP 423) 

 

 
 

 

 
1) Měřeno pro identifikátory dodávané výrobcem snímače. Jiné typy ID mohou mít odlišnou čtecí vzdálenost. 
2) Měřeno na nekovovém podkladu. Kovový podklad může snížit čtecí vzdálenost. 
3) Deklarované krytí pouze za předpokladu dodržení správného montážního postupu 

 
 

 

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU 

Terminál SingleCon Ethernet– TSC-300/310 



78mm 63mm 

Čtecí prostor: 
 

 

 
   dle dosahu čtení 

     
 

 
        snímač 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Instalace: 
Docházkový terminál je přizpůsoben pro snadnou montáž na zeď, dřevo či kovový podklad. Podle 

čtyř otvorů pro šrouby v držáku na zeď si označte body, jimiž bude zařízení připevněno ke stěně, kde 

vyvrtáte díry pro hmoždinky. Doporučená výška umístění terminálu je 125 cm ke spodnímu okraji. 

Vrtákem vhodného průměru vyvrtejte podle již vyznačených bodů otvory pro hmoždinky. Pokud 

upevňujete terminál na dřevěný podklad, můžete použít jen přiložené vruty bez nich, v případě 

montáže na sádrokarton je nutné použít speciální hmoždinky určené pro tento materiál, pro upevnění 

na kovový podklad je třeba použít samořezné šrouby či šrouby s metrickým závitem. Připojte vodiče 

s konektory a zařízení nasaďte na přišroubovaný držák a tahem směrem dolu připevněte. Tahem 

směrem nahoru lze zařízení opět uvolnit.             Otvory pro šrouby držáku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Zadní pohled 

 
 
 

 

158mm 

 

Držák na zeď  

 

 

   Boční pohled    Čelní pohled 

správné přikládání karty špatné přikládání karty 

8cm 

78mm 120mm 

81mm 



Zapojení terminálu: 
Pohled zezadu terminálu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na kabel napájení nutný ferit 74271221 (součástí balení) 2 závity (viz foto). 

 
  
Nepoužité vstupy musí být ošetřeny následovně: 
DOOR – osazen rezistor 4K7 
BUTT – osazen rezistor 4K7 
Rezistory se zapojují proti svorce GND. 

Propojka JP1 umožňuje 
připojit na společný 
kontakt relé +12 V 

JP2 pro zakončení linky 
RS485, zapojuje se pouze 
na konci linky RS485 

Svorky pro snímač 2 
(externí) 

Svorky pro přívod linky 
RS485 a svorky linky 
RS485 k dalším zařízením 

Svorky pro náhradu za 

snímač 1 

Svorky pro dveře a 
tlačítko 

Svorky pro relé 

Napájecí svorky ze zdroje 



Nastavení HW adresy: 

 

Na 8 pinovém DIP přepínači se nastavuje 
HW adresa v binárním tvaru. Bit s nejnižší 

váhou je vpravo. 
U TSC-500 lze nastavovat adresy v rozsahu 

od 1 do 250. 

RESET 
Adresa 0 slouží pro reset terminálu na 

tovární hodnoty. Pro vykonání resetu je třeba 
vypnout a zapnout napájení. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis svorek:  

 

Název Funkce Popis 

A + A RS485 První datový vodič RS 485 – příchozí linka 

A + A RS485 První datový vodič RS 485 – odchozí linka 

B - B RS485 Druhý datový vodič RS 485 – příchozí linka 

B - B RS485 Druhý datový vodič RS 485 – odchozí linka 

G485 GND RS485 Stínění linky RS 485 – příchozí linka 

G485 GND RS485 Stínění linky RS 485 – odchozí linka 

+ 12V Napájení Kladné napájení ze zdroje 

+ 12V Napájení Kladné napájení ze zdroje 

GND Záporný pól zdroje Záporný pól zdroje 

GND Záporný pól zdroje Záporný pól zdroje 

DOOR Vstup (Dveřní kontakt)  (zapojit přes vyvažovací odpor 4k7 a dveřní kontakt na GND). 

GND Záporný pól zdroje Záporný pól zdroje (pro dveřní kontakt) 

BUTT Vstup (Tlačítko) (zapojit přes vyvažovací odpor 4k7 a tlačítko na GND). 

GND Záporný pól zdroje Záporný pól zdroje (pro tlačítko) 

KNC Výstup Relé - vývod kontaktu NC – v klidu sepnut. 

KNO Výstup Relé - vývod kontaktu NO – v klidu rozepnut. 

KC Výstup Relé - vývod společného kontaktu 

+12V Napájení snímače +12V pro napájení snímače identifikátorů 1 

GND Napájení snímače Záporný pól zdroje 

D10 DATA 0 Data 0 pro snímač 1 

D11 DATA 1 Data 1 pro snímač 1 

+12V Napájení snímače +12V pro napájení snímače identifikátorů 2 

GND Napájení snímače Záporný pól zdroje 

D20 DATA 0 Data 0 pro snímač 2 

D21 DATA 1 Data 1 pro snímač 2 

BEEP Výstup (Beeper) Akustický měnič pro snímač 

GLED LED signalizace Rudá LED pro snímač 

RLED LED signalizace Zelená LED pro snímač 

TAMP Vstup (Tamper) 
Vstup pro externí sabotážní spínač  - klidový stav při propojení přes rezistor 4K7 na 
GND 

TAMP Vstup (Tamper) 
Vstup pro externí sabotážní spínač  - klidový stav při propojení přes rezistor 4K7 na 
GND 

 
 
Aktivování tlačítek pro změnu směru (příchod/odchod), provedete zaškrtnutím checkboxu „režim směru“, který 
naleznete v ACL – Přístup  - Adresové body.  V případě, že je požadováno automatické přednastavení doby pro 
příchod a odchod v průběhu dne, vytvořte zde také časovou mřížku, kde vyznačíte časové úseky, kdy bude 
terminál nastaven na příchod a odchod. 

 

 Funkce pro změnu směru je podporována od verze SW Aktion 4.1. 

 

HW adresa 00-01 (1) 

    ON           

   

     1       2       3       4        5       6        7       8 

       

   



 
Popis rozhraní Wiegand: 

Standardně jsou terminály dodávány ve formátech Wiegand 42 bitů, nebo 26 bitů. 

 
 

Formát 42 bitů (5 Byte): 
 

 
 
 

 

Formát 26 bitů (3 Byte): 
 

 
 

 
 

 
Časový průběh rozhraní Wiegand: 

 
 

 
 
 

 
Podporované typy bezkontaktních identifikátorů: 

 

TSC-300 TSC-310 

EM4100 

EM4102 

Q5 

ISO 14443A MIFARE® (jen CSN*) 
ISO 14443A DESFire® (jen CSN*) 

*) čtení jedinečného sériového čísla karty 

 
 

Modifikace terminálu typu TSC-310: 

 

Označení terminálu Použitý typ snímače 

TSC-311 LEGIC 

TSC-312 iCLASS 

  



Aktion Connector 

Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. 
Pro spuštění je vyžadován .NET Fremework 2.0! Bývá součástí pravidelných aktualizací MS Windows, 

popř. je ke stažení samostatně na stránkách společnosti Microsoft. 

 
Seznam podporovaného hardware: 

- kontroléry:  KSC/E, KMC/E 

- terminály:  TSC-300, TSC-500 

 

Charakteristika: 
 

 
 

- umožňuje základní přiřazení IP adresy, brány a masky v rozsahu vnitřní sítě pomocí MAC adresy 

zařízení, 

- nevyžaduje znalosti ARP ani příkazů TELNETu v prostředí MS DOS, 

- moderní design, uživatelsky přívětivá aplikace 

- u verze Microsoft Windows Vista a novější nabídne volnou IP adresu, u Windows XP je nutné ji 

znát 

- aplikace je umístěna na stránkách technické podpory Assist@nt v menu Software a licence – Ke 

stažení (pouze pro EFG, distributory a dealery) 

 

 
 

 

 



- aplikace je součástí instalačního CD Aktion 5.0 a vyšší a je umístěná ve složce 

Doplnkove_programy\Software\AktionConnector 

 
 
 

Postup konfigurace IP adresy: 

1) Spusťte aplikaci z daného umístění (Assist@nt nebo CD Aktion). 

2) Klikněte na tlačítko „Spustit“. V případě potíží, použijte tlačítko „Uložit“, a soubor spusťte 

z pevného disku jako lokální administrátor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3) Na následující obrazovce potvrďte varování tlačítkem „Spustit“. 

 

 
 

4) Otevře se konfigurační okno, kde provedete nastavení hardware. Zde musíte vyplnit následující 

položky: 

a) MAC adresu, která je uvedena na boxu zařízení ve spodní části na štítku a také je nalepena 

uvnitř zařízení po odmontování krytu boxu. MAC adresu (12 místný jedinečný kód) je možné 

zadat oddělenou dvojtečkami, pomlčkami nebo přímo. 

b) Síťové rozhraní – pokud si nejste jisti, které zvolit, je možné postupně procházet všechna 

síťová rozhraní. Zpravidla bývá na počítači jedno. 

c) Nová IP adresa je nabídnuta automaticky jako první volná pouze od verze Windows Vista a 

novější – není nutno ji měnit. U verze Windows XP a starší se nabídne nejvyšší možná, 

která nebývá zpravidla obsazená. V případě potíží se obraťte na Vašeho správce 

sítě. 

d) Bránu a Masku – není třeba měnit. 

A stiskněte tlačítko „Nastavit“. 

 

 
 



5) Mohou nastat dvě situace: 

a) po úspěšném nakonfigurování zařízení se objeví následující hlášení: 

 

 
 

b) v případě, že zařízení nekomunikuje, objeví se následující chybové hlášení: 

 

 
 

Typ: Ověřte, zda je zařízení zapnuté nebo zda je správně zapojený síťový kabel. Pak znovu 

použijte tlačítko „Nastavit“. 

 

6) Po úspěšném nakonfigurování je možné aplikaci ukončit tlačítkem „Zavřít“. 

 

 
 



Další možnost konfigurace IP adresy terminálu: 
 

1. Připojte terminál do Ethernet sítě, nebo kříženým kabelem propojte s počítačem. (* 

2. Spusťte příkazový řádek. 
3. Pokud znáte IP adresu zařízení (výchozí 192.168.100.100), nastavte Vaší IP adresu ve 

stejném rozsahu (např. 192.168.100.99) a pokračujte konfigurací IP adresy dle bodu 5.c. 
4. Jestliže neznáte IP adresu zařízení, je nutné nejprve přiřadit k dané MAC adrese IP adresu 

pomocí příkazu ARP, viz bod 5. 

5. Nastavte parametry spojení dle následujícího postupu: 
a) zadejte příkaz – arp –s xxx.xxx.xxx.xxx yy-yy-yy-yy-yy-yy  (** 

b) zadejte příkaz - telnet  xxx.xxx.xxx.xxx 1   a potvrďte klávesou ENTER (přeskočí na 
obrazovku s textem „IP Adress settings“ a na dalším řádku bude „Připojení k hostiteli 

bylo ztraceno“, definovaná IP adresa bude však uložena 
c) zadejte příkaz - telnet xxx.xxx.xxx.xxx 9999 a potvrďte klávesou ENTER(nyní 

realizujete připojení k převodníku přes port 9999 na přidělené IP adrese. Pokud znáte 

adresu zařízení a nechcete ji měnit, vynechejte body a), b) 
6. Objeví se úvodní obrazovka, kterou potvrdíte klávesou ENTER. Nyní pokračujte dle návodu na 

konfiguraci 
 
 
Návod na konfiguraci terminálu: 
 

Po připojení dle předchozích odstavců vstoupíte do konfigurační nabídky. Hlavní položky se volí 
stiskem příslušné číslice. 

0 – Nastavení komunikačních parametrů. 
1 – Nastavení hesla. 

2 – Ukončení bez uložení změn. 

3 – Ukončení a uložení nového nastavení do paměti. 
 

Pro korektní spolupráci se systémem Aktion zadejte následující parametry: 
 

Menu 0 Communication setup 

- IP Adress : xxx.xxx.xxx.xxx  
- Gateway IP adress : xxx.xxx.xxx.xxx 

- Network Mask : xxx.xxx.xxx.xxx 
- Destination Addres : xxx.xxx.xxx.xxx 

- Source port: 14001 

- Destination port: 0 
- Auto-send timeout [min]: 1 

- Auto-scan enable [Y/N]: N  
 

Menu 1 Password setup 
- Newpassword : xxxx 

(pro zrušení hesla zadejte Enter) 

 
  Po nastavení parametrů stiskněte číslici 3 pro uložení nastavení. 

 
*) Příkaz ARP nelze použít při propojení přes SWITCH 
**) xxx.xxx.xxx.xxx – IP Adresa přidělená terminálu v síti LAN. 
    yy-yy-yy-yy-yy-yy - Fyzická adresa převodníku (je napsána na štítku na převodníku). 
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Výpočet rozdělení paměti: 
 

Výpočet počtu událostí: 

 

osoby bez jmen počet událostí= 
(512719 – (Max. poč. podm. karet * 4) – (Max. poč. osob * 17)) 

11 

 

osoby se jmény počet událostí= 
(512719 – (Max. poč. podm. karet * 4) – (Max. poč. osob *36)) 

11 
 

 

S podmíněnými 
kartami 

počet událostí= 
(512719 – (Max. poč. podm. karet * 4) – (Max. poč. osob *38)) 

11 

 

 

S otisky prstů počet událostí= 
(512719 – (Max. poč. podm. karet * 4) – (Max. poč. osob *43)) 

11 
 

 

Výpočet počtu osob: 
 

osoby bez jmen počet osob= 
512719 – (Max. poč. podmíněných karet * 4) 

17 
 

osoby se jmény počet osob= 
512719 – (Max. poč. podmíněných karet * 4) 

36 

 

s podmíněnými 
kartami 

počet osob= 
512719 – (Max. poč. podmíněných karet * 4) 

38 

 

s otisky prstů počet osob= 
512719 – (Max. poč. podmíněných karet * 4) 

43 
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Nastavení zařízení v SW Aktion 5.0 a vyšší 
1) V modulu ACL na záložce Přístup je nutné nastavit Řídící PC nebo provést konfiguraci stávajícího. 

 
 

2) Vytvořte nové Řídící PC nebo editujte stávající. Vyberte libovolný nepoužitý COM od 5 výše a 

vyplňte IP adresu terminálu (nastavena výše pomocí SW Connector nebo příkazy TELNET a ARP) a 

uložte. 

 
 

3) V modulu ACL na záložce Přístup je nutné vytvořit nový Adresový bod. 
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4) Zde vyplňte následující parametry: 
- Typ: TSC/E/PeE – Terminal SingleCon Ethernet 

- Řídící PC: To, co jste v bodě 2 vybrali (zde TSC-300) 

- COM: Co jste zvolili při konfiguraci Řídícího PC v bodě 2 (zde 007) 
- Adresa: 00-01 (001), viz bod Nastavení HW adresy tohoto dokumentu (zpravidla bývá tato 

přednastavena) 
- Snímač 2 připojen, pokud je k terminálu připojen externí snímač. 

 
 

5) Modul ADM je nutné odemknout 
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6) Proveďte výběr stanice v menu Systém – Definice stanice a zvolit správný typ (definovaný 
v předchozích krocích). 

     
Pozn.: Pokud doposud nebyla žádná stanice vybrána, bude volba stanice nabídnuta automaticky 

po spuštění modulu ADM. 
 

7) Posledním krokem je Definice AP (ikona zeměkoule). 

 
 

 

Nastavení zařízení v SW Aktion.NEXT 
1) Vytvoření Správce zařízení – v seznamu agendy Správce zařízení 

a) Klikněte na tlačítko Nový. 

b) Do políčka Název vyplňte např. PC. 

c) Do pole IP adresa zadejte IP adresu PC, kde běží komunikační služba AktionNext.CommServer 

(zpravidla firemní server). 

d) Záznam uložte. 

Pozn.: Správce zařízení bývá nejčastěji jen jeden pro všechna zařízení. 

 

 
 

 
 



 

EFG CZ spol. s r.o. helpdesk@aktion.cz www.aktion.cz 

2) Vytvoření Komunikační linky – v seznamu agendy Komunikační linky 

a) Klikněte na tlačítko Nový. 

b) Tlačítkem … vyberte v předchozím kroku vytvořeného Správce zařízení (zde PC). 

c) Do pole IP adresa vyplňte IP adresu TSC-3xx terminálu. 

Pozn.: Podrobnosti jsou v kapitole Postup konfigurace IP adresy. 

d) Dále je možné volitelně nastavit Mód aktualizace (doporučeno), který zakáže provádění tzv. 

Plné aktualizace v průběhu dne. 

Pozn.: Mód aktualizace by měl být nastaven např. od 00:00 do 02:00 Povoleno a po zbytek 

Zakázáno a to na všechny dny včetně svátků – obecně v době s nejmenším vytížením 

terminálů. 

e) Záznam uložte. 

 

 
 

3) Vytvoření Adresového bodu – v seznamu agendy Adresové body 

a) Klikněte na tlačítko Nový. 

b) Zadejte název např. podle umístění terminálu (např. Terminál Praha). 

c) Tlačítkem … vyberte v předchozím kroku vytvořenou Komunikační linku (poznáte podle IP 

adresy). 

d) U typu adresového bodu zvolte „TSC 3xx/5xx – Terminál SingleCon Eth PoE“. 

e) Přidejte zatržítko u položky Aktivní. 

f) Adresa musí být 00-01 [001] – není-li DIP přepínači v terminal nastavená jiná. 

g) Zadejte název snímače 1, Zóny pro vstup a výstup 

h) Hlášení – ovlivňují výběr přerušení pracovní doby (např. Oběd, Služební cesta, Nemoc,…) 

i) Mód otevírání – výchozí je volba Pouze biometrie. K dispozici jsou režimy Identifikátor nebo 

Biometrie a Identifikátor a Biometrie. 

j) Směr průchodu Příchod/Odchod – důležitá volba, zda terminál bude zaznamenávat příchozí 

nebo odchozí průchody. 

k) Pokud se data z tohoto terminálu mají osobám zapisovat do docházky, tak přidejte zatržítko u 

položky Docházka. 

l) Pokud chcete, aby před identifikací osoby bylo nutné na terminálu vybrat Příchod/Odchod, 

přidejte zatržítko u Přepínání směrů průchodů a u Nutnost zvolit směr (akci). 

m) Pokud je k terminálu připojen externí snímač, tak vyplňte parametry i pro něj. 

n) Záznam uložte. 
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První nahrání dat do terminálu a kontrola komunikace: 
Pro první nahrání dat do terminálu je nutné provést tzv. plnou aktualizaci v agendě Monitor správce 

zařízení kliknutím na vybrané zařízení a stiskem tlačítka Aktualizovat. 

V agendě Monitor správce zařízení lze sledovat komunikaci s veškerým hardware Aktion. 
Pozn.: Pokud se v agendě Monitor správce zařízení objeví chybové hlášení: Nemohlo být vytvořeno 

žádné připojení, protože cílový počítač je aktivně odmítl 192.168.100.100:14000, tak je nutné 
zkontrolovat na PC s uvedenou IP adresou, zda běží služba AktionNext.CommServer a tu restartovat 

nebo znovu spustit. 
 

 
 

 


