
stavební návod:
ZABEZPEČOVACÍ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM TAK-1

TAK-1 je miniaturní zabezpečovací přístupový systém určený nejen k ochraně bytů, rodinných domků, chat,
chalup, malých prodejen a provozoven. TAK-1 má tři vstupní odporově vyvážené smyčky: zpožděnou,
okamžitou a 24 hodinovou. Rozhraní RS422 umožňuje propojení více samostatně pracujících zabezpečovacích
přístupových systémů TAK-1 do "zabezpečovacích sítí". Například propojením tří TAK-1 získáme
devítismyčkovou zabezpečovací síť. TAK-1 nemá žádný mechanický nastavovací prvek! Veškeré nastavení
probíhá bezdotykově TAG transpondéry. Optická indikace stavu přístupového systému Tak-1 je vhodně
doplněna akustickou. TAK-1 je možné ovládat i poslepu (vhodné i pro nevidomé).

K TAK-1 lze připojit standardní snímače. Dveřní magnetické kontakty, prostorové snímače, snímače rozbití
skla, snímače kouře, úniku plynu atd. Připojit lze externí sirénu, vnější zálohovanou sirénu, telefonní hlásič atd.
U TAK-1 je možné nastavit délku trvání odchodového a příchodového zpoždění a délku trvání poplachu. TAK-1
se ovládá bezdotykově TAG transpondéry v podobě přívěsku, plastových koleček různé velikosti, hřebíku apod.
TAK-1 se napájí síťovým transformátorem a zálohuje se bezúdržbovým akumulátorem.

Charakteristické vlastnosti zabezpečovacího přístupového systému TAK-1:
•  tři vyvážené smyčky, okamžitá, zpožděná a dvaceti čtyř hodinová,
•  RS422 pro propojení libovolného množství TAK-1 pro vytváření zabezpečovacích sítí,
•  bezdotykové ovládání a nastavování přes TAG transpondéry,
•  bezkontaktní proudově chráněné spínače,
•  přehledná optická a akustická signalizace,
•  miniaturní rozměry, minimální vlastní spotřeba, profesionální design.

Výstupní svorkovnice umožňuje:
•  připojení vnitřní a venkovní zálohované sirény,
•  připojení přímo napájené sirény,
•  připojení akustické sirény příchodového zpoždění (CHIME),
•  výstup spínaného napětí v případě poplach, výstup vypínaného napětí v případě poplachu,
•  uzemnění otevřeného kolektoru v případě poplachu, uzemnění otevřeného kolektoru v, případě klidu,
•  připojení dalších TAK-1 do systému zabezpečovací sítě,
•  připojení telefonního komunikátoru nebo zařízení pro bezdrátový přenos poplachové informace.

Základní technické parametry
Napájení: ~15V / 50Hz; P min. 4,5 VA (podle potřeby odběru).
Doporučený zálohovací akumulátor: 12Vss; min. 1,2 Ah - je dobíjen z ústředny.
Klidová proudová spotřeba: asi 40 mA.
Výstup zálohovaného napájení: 12 až 13,4 Vss; I max. 0,5 A.
Tři smyčky: zpožděná, okamžitá, 24hodinová

(odporově vyvážené, vyvažovací odpor 10 kΩ).
Čas odchodu a příchodu: 15 s, 30 s nebo 60 s.
Čas poplachu: 1 min, 2 min nebo 4 min.
Rozhraní pro propojení více TAK-1: RS422 (max. 1200 m).  
Výstup spínaný / rozpínaný otevřený kolektor (ALARM): I max. -0,5 A.
Výstup spínané / rozpínané napětí (ALARM): U 12 až 13,4 V; I max. 0,5 A.
Výstup spínaný / rozpínaný otevřený kolektor (CHIME): I max. -0,5 A.
Výstup spínané / rozpínané napětí (CHIME): U 12 až 13,4 V; I max. 0,5 A.
Maximální celkový odebíraný proud: +0,5 A (podle velikosti chladiče, více v dalším popisu).
Rozsah pracovních teplot: -25°C až +80°C (podle použitých součástek).
Rozměry: dvě skříňky 1. ∅  110 x 35 mm a 2. 80 x 80 x 35 mm.
Maximální vlhkost: 80% nekondenzující.

Popis zapojení dílu TAK1
Konstrukce je navržena s ohledem na velikost přístrojové skříňky na dva plošné spoje, proto je i zapojení rozděleno

na dvě části.



Na prvním dílu označeném jako TAK1 (obr. tak1.sch) je zapojení řídící části. Na druhém dílu označeném jako
TAK1P (obr. tak1p.sch) je zapojení napájecích obvodů, výkonové části spínacích obvodů a obvodu pro komunikaci
prostřednictvím rozhraní RS422.

Pro konstrukci jsem použil osvědčený a poměrně výkonný mikrokontrolér PIC16F876-04/SP. Tento obvod má 8 KB
Flash paměti pro uložení programu, 368 B paměti RAM pro proměnné programu, 256 B EEPROM paměti pro data, 13
přerušení, porty A,B a C, 3 časovače, 2 moduly PWM plnící i další funkce, 5 vstupů 10ti b A/D převodníku, sériovou
komunikaci MSSP a USART a komunikaci I2C. Obvod je uzavřen do úzkého DIP pouzdra. Díky paměti Flash pro
uložení programu lze mikrokontrolér lehce přeprogramovat nebo použít v jiné aplikaci.

Program v mikrokontroléru má délku 1731 byte a byl napsán v asembleru. Tato velikost však nemusí být konečná.
Pokud by byla potřeba nějaká dodatečná úprava nebo vylepšení určitě nezůstane u těch 1731 byte. Pro program této
velikosti by bylo možné použít i mikrokontrolér PIC16F873-04/SP s 4 KB Flash paměti pro uložení programu, ten je o
17,- Kč levnější. Program je však z historických důvodů dělen na různé moduly a uložen na určitá místa pamětí v
mikrokontroléru. U mikrokontroléru využívám 63 byte paměti RAM pro uložení proměnných programu. Paměť
EEPROM v mikrokontroléru je využitá téměř na 100%. V prvních bytech je nastavení času odchodu, příchodu a
poplachu. Ve zbytku paměti jsou uloženy data z TAGů. Program využívá 5 přerušení. Dva pro časovače, třetí pro čtení
dat z TAGů, čtvrté a páté pro komunikaci s rozhraním RS422. Časovače, které má mikrokontrolér 3 využívám
všechny. Časovače jsou v mikrokontroléru osmi nebo šestnácti bitové, podle nastavení parametrů lze přiřadit
předděličky a nastavit různé časové intervaly. Po přetečení osmi nebo šestnácti bitového registru časovače dojde k
přerušení běhu programu a vykonání příslušného podprogramu. První časovač s označením TMR0 využívám pro
měření délky impulsu z TAGREADERU. Druhý označen TMR1 je nastaven tak aby vytvářel časový impuls s délkou
0,5 s. Ten je použit jako zdroj časového intervalu pro měření času odchodu, příchodu, při nastavování parametrů v
časové smyčce a také v časové smyčce při kontrole dat rozhraní RS422. Třetí časovač TMR2 s nastaveným časovým
intervalem 3,66 ms slouží pro dynamické řízení matice 5x4 LED. U převodníku A/D využívám všech pět vstupů. Dva
vstupy jsou zapojeny pro měření napájecího napětí a napětí baterie. Zbývající tři kontrolují napětí v jednotlivých
odporově vyvážených smyčkách (okamžité, zpožděné a 24hodinové). Pro komunikaci mezi TAK-1 se používá
integrovaný USART ve funkci asynchronního obousměrného přenosu bez parity.

Program, jak již bylo řečena zabírá "pouze" 1731 byte. Musí být tudíž napsán v asembleru. Pro ty, kteří neví o
výhodách a nevýhodách psaní programů v asembleru jen stručně. Dobře napsaný program v asembleru je spolehlivý,
rychlý a Krátký. Pokud však není dobře okomentován je nepřehledný až chaotický. Psaní programů v asembleru také
trvá u složitějších programů podstatně déle. Rád bych vyzvedl rychlost, při psaní programů v asembleru. Například na
Internetové stránce http://www.alexm.times.lv/vga_tester.htm najdete návod na konstrukci testeru VGA/SVGA monitorů s
mikrokontrolérem PIC16F84-10I/P. Při taktovacím kmitočtu "pouhých" 12 Mhz jde o obdivuhodně jednoduchou
konstrukci. Paměť pro program mikrokontroléru PIC16F876 je rozdělena na čtyři 2 kB bloky. Pokud chceme přeskočit
z jednoho bloku do druhého musíme v mikrokontroléru "něco" nastavit. Proto když začínám psát program určím co by
ve kterém bloku mohlo být abych neskákal sem a tam. V prvním bloku paměti mikrokontroléru jsou  programy běžící v
přerušení a hlavní smyčka programu. V dalších blocích jsou podprogramy sériové komunikace, zápisu do vnitřní
EEPROM a podobně. Program je řízen především přes přerušení. To obstarává téměř všechny funkce TAK-1. V hlavní
smyčce je pouze měření napájecího napětí, napětí baterie, měření vyváženosti smyček, přiložení TAGu a přepnutí do
režimu pro nastavení.

RAM paměť je použitá jednak pro ukládání proměnných programu a jednak jako vyrovnávací buffer při čtení dat z
TAGů. 48 byte zabírají proměnné programu (stačilo by jich i jenom pět, ale proč šetřit), 16 byte tvoří vyrovnávací
buffer při čtení dat z TAGů. Paměť RAM je stejně jako paměť programu stránkovaná, rozdělena na nestejně velké
bloky. Část paměti se však zrcadlí a je tedy přístupná ve všech blocích. I zde jsem si paměť rozdělil tak, abych nemusel
neustále přeskakovat mezi bloky. Paměť, zrcadlenou ve všech blocích jsem použil na uložení proměnných při přerušení
a také na proměnné, které používám pro smyčky nebo pro jiné univerzální použití. Ostatní proměnné mají i historicky
své pevné místo, protože byly použity již dříve v jiných programech.

EEPROM paměť mikrokontroléru má velikost 256 byte. Někdy je to hodně jindy málo. V této aplikaci je to tak
akorát. První tři byte tvoří proměnné času odchodu, příchodu a poplachu. I když je pro čas příchodu a odchodu použito
dvou byte a program s těmito oběmi byte pracuje, podprogram nastavení času odchodu a času příchodu je společný.
Nastavují se obě proměnné současně. Jak čas příchodu a odchodu, tak čas poplachu je uložen v pamětí eeprom v
sekundách. Po prvním zapnutí se nastaví čas příchodu a odchodu na 15 s a čas poplachu na 60 s (1 minuta). Také se po
prvním zapnutí na místo adresy ffH uloží hodnota 55H (01010101 binárně). I v tomto případě se jedná o historický
způsob testu (buňky ffH na obsah 55H) zda je paměť inicializovaná. V případě TAK-1 by stačilo přečíst buňku s časem
poplachu a v případě, že je v ní ffH (nenaprogramováno) inicializovat paměť. Používání stejných metod například pro
test inicializované paměti, jako v tomto případě, přispívá k lepší průhlednosti programu v budoucnu při úpravách. Data



z TAGů se ukládají od adresy 10H do adresy efH v blocích po 16-ti bytech. Na adrese 10H až 1fH jsou uložena data
jednoho "master tagu", na adrese 20H až 2fH data jednoho "servis tagu" a na adresách 20H až efH data dalších až 12-ti
"slave tagů". (Použití master tagů, servis tagu a slave tagů bude popsání dále.) Paměť EEPROM uvnitř mikrokontroléru
je lépe chráněná před náhodným zápisem a před nezapsáním dat v případě výpadku napětí, než paměti externí. Aby
bylo možné do paměti něco zapsat, je nutné v určitém krátkém časovém intervalu zapsat do mikrokontroléru dva byte a
tím otevřít bránu pro zápis do eeprom. Po zápisu pak nejen počkat, až budou data zapsána ale i zkontrolovat
příznakový bite indikující, že v době zápisu nedošlo k výpadku napětí a tím data mohla být zapsána.

Přerušení je použito pro odskok z hlavního programu (smyčky hlavního programu) do podprogramu. Všechny
přerušení odskakují na stejné místo. Na tomto místě se postupně testuje jaké přerušení přišlo (může jich přijít i více
najednou) a postupně se vykonávají podprogramy pro jednotlivá vyvolaná přerušení. Než se však začnou vykonávat
podprogramy, je nutné schovat ty proměnné, které se při návratu musí obnovit do původní podoby.

U TAK-1 se používá 5 přerušení. Před provedením podprogramu přerušení se musí uložit ve správném pořadí
registry W, 03H, 0aH a 04H. Protože v podprogramech používám jiné proměnné než v hlavním programu, žádné jiné
registry se ukládat nemusí. Po vykonání všech podprogramů se registry 04H, 0aH, 03H a W ve správném pořadí
obnoví a program (smyčka hlavního programu) pracuje dál.

Na vstupu PB0/INT vzniká přerušení jak při náběžné, tak při sestupné hraně. Pomocí TMR0 registru se určí jak
dlouhý čas uběhl mezi přerušením. Tím se rozpoznají logické stavy L, H, 2x L a 2x H při čtení dat z TAGů.

Každých 3,66 ms je voláno přerušení, které řídí matici se 4 x 5 LED. Přepínají se sloupce a každému sloupci přísluší
1 byte (5 bitů) řádky. Nastavením bitu jednoho ze 4 byte se rozsvítí příslušná LED v matici. Každých 500 ms se
přepíná mezi dvěmi čtveřicemi byte. To znamená, že pokud chceme aby LED svítila musíme nastavit bit jednoho ze 4
byte v obou čtveřicích. Pokud nastavíme bit pouze v jedné čtveřici LED bliká.

Přerušení je též použito pro řízení rozhraní s RS422. Data vysílaná po RS422 se mohou přenášet až na vzdálenost
1200 m. Pro řízení TAK-1 se používá vysílání a přijímáni jednoho byte rychlostí 9600 Bd. Ten nese informaci, zda má
být ústředna zapnuta nebo vypnuta.

Převodník A/D je u tohoto mikrokontroléru pětikanálový přepínaný. To znamená, že se musí vybrat příslušný vstup,
spustit převod a čekat na ukončení převodu. Tím získáme digitální hodnotu odpovídající velikosti analogovému napětí
na vybraném vstupu. Vstupy PA2 a PA3 lze nastavit i jako referenční. V našem případě je referencí napájecí napětí.
Velikost měřeného napětí se může pohybovat v rozmezí napájecího napětí. Programově je nastavena indikace poklesu
napájecího napětí pod 13 V, poklesu napětí baterie pod 10,8 V a rozvážení smyček o 10%. Smyčky jsou vyvážené
externími odpory o hodnotě 10 kΩ. I když je převodník 10-ti bitový, využívá se pro měření pouze 8 horních bitů (pro
jednoduchost pouze 1 byte).

Pro bezdrátovou komunikaci s TAK-1 byl vybrán obvod TagReader. (V dokumentaci k tomuto obvodu je všude
uváděno pouze TagReader, na integrovaném obvodu je označení 4097 002 1376000G1A.) Tento obvod prodává firma
SPEZIAL ELEKTRONIC, dokumentace je od firmy SOKYMAT ale výrobek je to firmy EM-MARIN. Aby řekl
pravdu ani moc nevím jak pracuje. Obdobné obvody, téměř vývodově slučitelné prodávají i firmy Philips, Atmel,
Silway, Microchip, Melexis, TI, Inside a Custom. Pracovní frekvence jsou dané generálním povolením a mohou se v
různých státech lišit. Tyto systémy pracují nejčastěji na kmitočtech 125 kHz a 13,56 Mhz. Pro každou pracovní
frekvenci se vyrábí několik druhů TAGů. Pouze pro čtení "Read Only" s možností jednoho nastavení "OTP" nebo pro
zápis i čtení "Read / Write". Read Only se vyrábí s velikostí paměti od 64 do 154 bite, OTP 128 bite a Read / Write od
128 bite až po velikosti 64 K bite. Dále podle funkce můžeme rozlišit TAGy na kolizní a bezkolizní. Zjednodušeně to
znamená asi toto: Pokud dáte dva kolizní k sobě, nelze jej přečíst. Pokud dáte k sobě dva nebo více bezkolizních a
máte vhodný program pro čtení, přečteme jej všechny. Rychlost čtení je až 20 TAGů za sekundu.

Pro konstrukci TAK-1 jsem vybral to nejjednodušší. Pracovní kmitočet 125 kHz, TAG Read Only 64 bite. I v této
nejjednodušší verzi je nabídka poměrně slušná jak sortimentem tak cenou (viz. obr.2). Nabídka cen při kusovém
odběru je při pohledu zleva doprava na obrázek následující: 51,20; 55,-; 38,40; 38,40; 25,60; 25,60; 60,80; 96,-; 64,- a
154,- Kč (ceny bez DPH 22%). Na obrázcích 3 až 5 je vidět velikosti TAGů v porovnání se sirkou.

Nebudu zde rozebírat jak TAG pracuje a jak se data přenášejí do TagReaderu, protože to nevím. Alespoň ne tak
dobře abych o tom mohl psát. Přenáší se 64 bitu, prvních 9 bitů jsou jedničky což je datová hlavička. Následuje 8 bitů
dat zákaznické identifikace a dalších 32 bitů dat identifikace. Zákaznická identifikace a data jsou v podstatě
autentickým neopakovatelným identifikačním číslem TAGu. Pro kontrolu správnosti přenesených dat je použita
kontrola řádkové a sloupcové parity. Celý blok je ukončen bitem 0. Celkem tedy 64 bite (8 byte). Na obrázku 6 je
zobrazena tabulka s obsazením jednotlivých bitů. Kdo pozorně četl určitě si všiml, že vyrovnávací paměť pro data z
TAGů v mikrokontroléru má velikost 16 byte, ale data posílaná z TAGů mají velikost pouze 8 byte. Je to tak. Pro
přenos se používá modulace Manchester. Přenášený bit log. 1 odpovídá logické úrovni 0 po dobu 256 µs a následně
256 µs logické úrovni 1 na výstupu TagReaderu. U přenášené log. 0 je to opačně. Přijdou-li však za sebou dva rozdílné



bity vznikne pěkný chaos jehož výsledkem je to, že nelze okamžitě rozpoznat, zda jde o vysílání 0 nebo 1. Přesněji
řečeno nelze okamžitě rozpoznat, zda přijímaný signál je negativní nebo pozitivní. Existuje algoritmus, který během
několika period vše otočí tak jak má být. Já jsem však zvolil jinou cestu. Každá sestupná čí náběžná hrana vyvolá
přerušení programu. V podprogramu tohoto přerušení je rozpoznáno zda šlo o sestupnou nebo náběžnou hranu a zda
mezera mezi přerušením je menší a je rovna vyslanému jednomu bitu jedničce nebo nule, nebo je mezera větší což
odpovídá přechodu z jedničky na nulu nebo z nuly na jedničku. Podle toho se nastaví dvě nuly nebo dvě jedničky. Tím
však vznikne dvojnásobný počet bitů a tím 16 byte. Lépe je to vidět na obrázku 7. To na vysvětlenou 16-ti byte. Také
nekontroluji paritu, ani řádkovou, ani sloupcovou. Data jsou uložena do vyrovnávací paměti mikrokontroléru a poté
podruhé načtena a porovnána z již uloženými daty. Myslím, že jde o dostatečnou kontrolu.

TagReader je zapojen v doporučeném zapojení. Anténu tvoří 120 závitů smaltovaného vodiče o průměru 0,1 mm
navinuté na průměru 30 mm. Keramický kondenzátor C8 stačí o kapacitě 100 nF.

Piezo sirénka SP1 píská po přivedení napětí, není to pouze piezoměnič. Odporové děliče R11, R12 a R13, R14 nejsou
přesně v poměru 1/10. Sice by stačilo dát odpory R12 a R14 o velikosti 2 kΩ ale ty jsem zrovna neměl, takže jsem
raději upravil program. Odpory R15 až R21 nejsou jenom pracovní ale slouží i jako ochranné. Chtěl jsem, aby díl
TAK1 byl odolnější proti vnějšímu poškození. Jediným mechanickým spínacím prvkem na plošném spoji je spínač S1
(tamper). Pro ty, kteří nevěří ani přepínačům, mohu doporučit magnetický kontakt. Ani ten však není dokonalý.
Odpory R6 až R10 omezují proud matici LED. Je zde určitá proudová rezerva, komu by nestačila jak LED svítí může
snížit hodnotu odporu asi na polovinu, zvětší se tím ale odebíraný proud. Lepší variantou je najít vhodné supersvítivé
LED. LED jsou zapojeny v matici, musí se proto vybrat takové, které mají zhruba stejnou svítivost. Nelze zde nastavit
jiný proud pro méně a více svítivé LED. Napáječ je standardní, stabilizátor 7805 + ochranná dioda proti přepólování.

Popis zapojení dílu TAK1P
O spínači S1 zde platí totéž co v předchozím odstavci. Integrovaná obvod IO5 od firmy Maxim slouží pro přenos

signálů mezi TAK-1. Zatěžovací odpor R19 může mít i podstatně větší hodnotu. Zkušenosti s přenosy dat rychlostí
57600 Bd na vzdálenosti kolem 500 m však ukazují, že jej není třeba měnit.

Z důvodů spolehlivosti jsem upustil od použití relé a výkonovou spínací část přenechal tranzistorům. Na obrázku
tak1p.sch jsou hned dvě. Jsou naprosto shodně zapojené. První z nich s optočlenem IO1 slouží pro spínání / rozpínání
napětí nebo nuly v případě poplachu. Druhá je pro předpoplach. Spínací část se dá zapojit jako spínací i jako rozpínací.
Záleží na tom, jestli se řídící signál "alarm" přivede na svorku K1A nebo K1B. Signál pro sepnutí se přivádí na K1A,
K1B se připojí na K1D. V případě poplachu bude na svorce K2F napájecí napětí a na svorce K2E bude uzemněn
otevřený kolektor. Signál pro rozepnutí se přivádí na K1B. K1A se připojí na K1C. V klidu (není poplach) poplachu
bude na svorce K2F napájecí napětí a na svorce K2E bude uzemněn otevřený kolektor. Odpory R1 a R8 omezují
maximální odebíraný proud na velikost kolem 500 mA. Na emitoru optočlenu IO1 je při napájení 13,4 V v sepnutém
stavu napětí asi 1,8 V. Pokud je úbytek napětí na odporu R8 plus úbytky napětí na přechodech B-E tranzistorů T3 a T4
stejně velké jako napětí na emitoru optočlenu IO1, tranzistory T3 a T4 se zavřou. Maximální úbytek napětí na odporu
R8 je asi 600 mV. Proudové omezení je závislé i na velikost napájecího napětí. Při poklesu napájecího napětí se zmenší
i maximální proud. Velikost maximálního - zkratového proudu lze nastavit změnou odporu R1 a R8. Tranzistory T1 a
T4 nejsou odolné proti trvalému zkratu na výstupu! Nezkoušel jsem jak dlouho vydrží tranzistory ve zkratu než
"shoří". Všechny tranzistory musí mít co největší zesílení! Pokud by bylo potřebné spínat i vypínat napětí při poplachu,
můžeme výkonovou část pro předpoplach využít pro poplach  zapojením obrácené polarity diody optočlenu pro
předpoplach než pro poplach. K1A a K1F propojíme a připojíme na signál poplachu. K1B propojíme s K1D a K1E s
K1C.

Střídavé napětí přivádíme přes pojistku F1 na usměrňovač z D5 až D9. Přes konektory K1, K3 a K6 je díl TAK1P
propojen s dílem TAK1. Pro propojení je vhodné použít telefonní kablík SYKFY 5x2x0,5 maximální délky 5 m.
Propojení dílů TAK1 a TAK1P a zapojení barevných vodičů je vidět na obrázku 8. Baterie je dobíjená přes odpory
R17, R18 a diodu D9. TAK-1 je napájený ze stabilizátoru IO3 přes omezovací diody D1 až D3. Napětí v místě K3C je
15 V mínus úbytek na D1 až D3 což je asi 13,4. Toto jednoduché zapojení bylo zvoleno proto aby konstrukce zůstala
jednoduchá, ale aby záložní baterie mohla být nabita alespoň na napětí 13,6 V (13,4 + úbytek napětí na diodě D4).
Maximální ztrátový výkon na stabilizátoru IO3 s chladičem výšky 22 mm je asi 3 W. Při tomto výkonu by se chladič
měl ohřát maximálně o 60° C. Stabilizátor IO4 napájí integrovaný obvod IO5. Napětí +5 V je též vyvedeno na
svorkách K1C, K2D a K5A. Označení svorek K1 až K6 je vidět na obrázku 9.

Osazení plošného spoje dílu TAK1
Než začneme destičku s plošnými spoji TAK1 osazovat upravíme ji odřezáním a zapilováním podle obrázku 16.
Plošný spoj je sice jednovrstvý, zato je na něm velké množství propojek. Jako první zaletujeme integrovaný obvod



TagReader ze strany tištěných spojů. Dále zaletujeme propojky, kterých je 31. Průměr otvorů na destičce s plošnými
spoji pro propojky je 0,6 mm je proto nutné použít tenčí vodiče. Já jsem použil několik smotaných vláken z licny, které
jsem pocínoval aby držely tvar. Vždy po zaletování propojky je důležité propojku tenkými plochými kleštěmi
vyrovnat. Především propojky umístěné pod integrovaným obvodem jsou blízko vedle sebe. Dále letujeme součástky
od nejnižších po nejvyšší. Odpory jsou umístěny na výšku. Pod mikrokontrolér zaletujeme rozdělený a zkrácený
lámací precizní sokl. V použití precizní objímky malinko brání propojky pod mikrokontrolérem. Mikrokontrolér zatím
neosazujeme. Ze strany součástek jako poslední přiletujeme stabilizátor a piezosirénku, ze strany tištěných spojů LED
diody. LED umístíme a přiletujeme co nejblíže k destičce, což je ve vzdálenosti spodní strany plastového pouzdra asi 2
mm od destičky s plošnými spoji. Viz obr. 10 a obr 24. Krystal přiletujeme asi 3 mm nad destičku s plošnými spoji.

Aby bylo díl TAK1 odzkoušet musíme si již teď vyrobit cívku (anténu), kterou připojíme k bodům A a B na destičce
s plošnými spoji. Série obrázků 11 až 15 ukazuje postup při výrobě. Vezmeme si tubu z tuhým lepidlem o průměru
víčka 30 mm (vyrábějí se různé velikosti). Na víčko navineme asi jeden a půl závitu průsvitné lepenky šíře 15 mm
lepící stranou vně. Abychom mohli lepenku dobře natáhnout musíme ji nalepit částečně zkříženou (viz. obr. 11).
Nastříháme si čtyři kousky režné nitě délky asi 15 cm. Konce na jedné straně zauzlujeme a nelepíme na lepenku na
víčku (viz. obr. 12). Smaltovaným vodičem navineme 120 závitů co nejtěsněji k sobě. Jde to poměrně dobře, protože
závity drží na lepence a nesklouzávají. Začátek a konec cívky vedeme podél tuby lepidla (viz. obr. 13). Jednotlivými
nitěmi pak cívku svážeme (vždy tři uzle). Ostrým nožem lepenku na začátku podél obou stran cívky nařízneme a
odstraníme od víčka (viz. obr. 14). Nakonec cívku stáhneme z víčka. Hotová cívka je vidět na obrázku 15. Konce cívky
zkrátíme na délku asi 10 cm a z konců odstraníme izolaci. Vodiče cívky přiletujeme k bodům s označením A a B na
destičce s plošnými spoji.

K plošnému spoji přiletujeme vodiče podle obrázku 8. Vodiče zajistíme proti uvolnění tavným lepidlem. Viz obrázek
22. Ten, kdo si může změřit cívku, vyrobí cívku 1070 µH, R=65 Ω na 125 kHz.

Osazení plošného spoje dílu TAK1P
Než začneme destičku s plošnými spoji TAK1P osazovat upravíme ji odřezáním a zapilováním podle obrázku 17.
Plošný spoj je jednovrstvý a je na něm kromě součástek také 8 propojek. Jako první zaletujeme propojky. Odpory a

diody jsou na výšku. Součástky letujeme od nejnižších postupně k vyšším. Pod IO5 zaletujeme precizní objímku. IO5
zatím neosazujeme. Ke chladiči stabilizátoru IO3 nejprve přišroubujeme chladič a poté zaletujeme. Chladič však
nejprve musíme zkrátit na výšku 22 mm. Viz obr. 23.

Propojení destiček s plošnými spoji a oživení
Destičky s plošnými spoji propojíme podle obrázku 8. Vstupy a výstupy pro komunikaci mezi ústřednami propojíme

(výstup A se vstupem A a výstup B se vstupem B). Na svorky "trafo 15 V~" přivedeme střídavé napětí ze zdroje o
velikosti asi 15 V~, na svorky "baterie 12 V mínus pól" a "baterie 12 V plus pól" připojíme olověný bezúdržbový
olověný článek s napětím 12 V. V případě nouze můžeme použít i autobaterii. Smyčky vyvážíme odpory o velikosti 10
kΩ. Proudový odběr ze síťového zdroje  při nabité baterii by neměl být vyšší jak 50 mA.

Na svorku K3D připojíme vodič se záporným pólem od voltmetru. Na svorce K3C měříme napětí asi 13,4 V, na
svorce K3E musí být napětí 5 V. Na výstupu stabilizátoru IO3 na dílu TAK1 musíme změřit také napětí 5 V. Odpojíme
zdroj střídavého napětí. Na svorce K3C měříme napětí asi kolem 12V (podle stavu napětí baterie, vždy o 0,2 až 0,3 V
méně), na svorce K3E musí být napětí 5 V. Na výstupu stabilizátoru IO3 na dílu TAK1 musíme změřit také napětí 5 V.
Odpojíme baterii a vložíme do objímek integrované obvody IO2 díl TAK1 a IO5 díl TAK1P.

Mechanická sestava
Konstrukce byla navržena do dvou krabiček. Elegantní kulatá krabičky od firmy OKW je pro díl TAK1 a lištová

vysoká krabice 80 x 80 mm pro díl TAK1P.
Do víčka krabičky pro díl TAK1 musíme vyvrtat otvory pro kontrolky. Na obrázku 18 je vrtací šablona v měřítku 1:1.

Na kopírce si uděláme kopii v měřítku 1:1. Vystřihneme po obvodě a vložíme do víčka. Umístění ve víčku je takové,
že při pohledu na šablonu tak jak je vytištěna je výlisek pro přišroubování víčka na pravé straně. Šablonu přilepíme na
krajích lepenkou. Odůlčíkujeme průsečíky značek, sejmeme šablonu a vyvrtáme otvory nejprve vrtákem o průměru 2
mm a pak o průměru 4 mm. Nelepíme štítek krabičky viz obr. 1. Štítek si můžeme nechat vytisknout na laserové
barevné tiskárně na samolepicí průhlednou fólii. Dělají to velmi kvalitně např. na Kobyliském náměstí v Praze. Cena je
asi kolem sta korun (za zpracování, tisk atd.). Podklady pro tisk najdete na http://web.iol.cz/sct jsou ve formátu CDR,
text převeden do vektorů (v bitové mapě se to tisknout nedá, je tam příliš mnoho detailů). Podklady jsou s barvou textu
ve žluté, azurové a purpurové barvě.

I když jsem se snažil naletovat LED co neblíže k plošnému spoji, jsou tak vysoké, že je potřeba distanční sloupky v



krabičce prodloužit asi o dva mm. Udělal jsem to tak, že jsem přilepil k distančním sloupkům sekundovým lepidlem
matičky s izolační podložkou. Viz obr. 20. Celé víčko připravené k připevnění plošného spoje je vidět na obrázku 21.
Před připevněním plošného spoje přihneme stabilizátor IO3 k destičce s plošnými spoji. Krystal přihneme k destičce s
plošnými spoji. Také vytvarujeme plíšek spínače S1 a to tak, aby dosáhl do větší výšky. Cívku (anténu) před
přišroubováním do krabičky umístíme na místo ve víčku kde budou kontrolky sítě a baterie. Celá sestava destičky s
plošnými spoji, víčka krabičky, umístění cívky, přichycení přívodů cívky a vytvarování plíšku přepínače je vidět na
obrázku 22. Destičku s plošnými spoji přichytíme Šroubky M3 x 5 mm s podložkou. U prostředního dílu skříňky
uštípneme dva výlisky pro připevnění držáku baterie (ten nepoužíváme). Poznáme lehce které to jsou, překážejí v
kompletaci s víčkem. Nakonec vyvrtáme v dílu skříňky, který přijde přišroubovat na zeď otvor pro prostrčení  kablíku
a případně další otvory pro připevnění ke zdi, skříni apod.

Do spodku lištové krabičky vyvrtáme potřebný počet otvorů pro kablíky a přichycení vlastní krabičky. Protáhneme
kablíky a zapojíme jej do svorkovnice na destičce s plošnými spoji dílu TAK1P viz obr. 8. Destičku připevníme na
spodek krabičky jedním samořezným vrutem. Na plíšek spínače S1 přilepíme sekundovým lepidlem distanční sloupek
výšky 10 mm se závitem z obou stran. Do nalepeného sloupku zašroubujeme šroub M3 x 10 mm. Ten nastavíme
zašroubováním nebo vyšroubováním tak, aby při sepnutém spínači byla vrchní ploška šroubku zároveň s horním
krajem chladiče (viz obr. 23). Přišroubujeme víčko. A je to. Sestava je vidět na obr. 25.

POZOR!
Chladič, který je zkrácen na 22 mm a je umístěn do uzavřené lištové krabičky dosti těžko odvádí teplo. V tomto

uzavřeném provedení lištové krabičky a zkrácení chladiče na 22 mm doporučuji maximální trvalý odběr do 300 mA.
Při krátkodobém odběru (při poplachu nebo předpoplachu) může být odběr ze zdroje maximálně 700 mA. Při větším
trvalém odběru je potřebné zajistit lepší odvod tepla.

Ovládání TAK-1
Jak ovládání, tak nastavování se provádí transpondéry "TAG" v různých podobách viz obr. 2. Asi nejpraktičtější pro

naše použití bude transpondér v podobě přívěsku na klíče (na obrázku 2 první zleva). V popisu ovládání bude detekce
(načtení dat) TAGu nahrazena výrazem identifikace, master tag nahrazen výrazem hlavní klíč, slave tag nahrazen
výrazem uživatelský klíč, servis tag nahrazen výrazem servisní klíč a 24 hodinová smyčka nahrazena výrazem
systémová smyčka.

Klíč přikládáme do těsné blízkosti cívky (antény). Citlivost se může u jednotlivých kusů lišit. Může se stát, že i po
přiložení klíče nebude žádaná odezva (jako by se nic nestalo). I to se může stát. Postavil jsem dva kusy, u jednoho je
úspěšnost vyhodnocení dat (odezvy na přiložení) 99% u druhého 97%. Řečeno přesněji, ze sta přiložení TAGu k cívce
(anténě) systém reagoval v prvním případě 99 krát v druhém 97 krát. Nezoufejte nic se neděje, pokud nebude hned
odezva, TAG prostě přiložíte podruhé. Neexistuje však, aby byla data špatně vyhodnocena! Aby bylo možné ovládat
TAK-1 jiným klíčem než hlavním, servisním nebo uživatelským!

Hlavní klíč slouží pro nastavování parametrů TAK-1. Servisní klíč vypíná systémovou smyčky ve stavu vypnuto a
vypnuto vše. Ostatní klíče uživatelské, kterých může být až dvanáct slouží pro zapnutí nebo vytnutí jedné nebo všech
TAK-1. Jako hlavní, servisní nebo ostatní klíče můžeme použít libovolný TAG (s velikostí 64 B Read Only).

Při prvním zapnutí ATK-1 svítí kontrolka vše vypnuto a bliká kontrolka hlavní klíč. TAK-1 očekává identifikaci
hlavního klíče. Na krátkou chvilku přiložíme hlavní klíč. Kontrolka hlavní klíč zhasne a rozsvítí se kontrolky baterie a
síť. Tímto prvním krokem jsme inicializovali hlavní klíč. Hlavní klíč nám umožní nastavení času odchodu, příchodu,
času poplachu a inicializace servisního klíče a uživatelských klíčů.

Pro nastavení přiložíme hlavní klíč. Ozve se několik krátkých pípnutí a dlouhé pípnutí, svítí kontrolka hlavní klíč a
bliká jedna z kontrolek délky času odchodu a příchodu s označením 15 s, 30 s nebo 60 s. Nyní přiložením hlavního
klíče dosáhneme toho, že se kontrolky času odchodu a příchodu postupně přepínají tak jak se nastavuje i čas příchodu a
odchodu. Každé přepnutí je indikováno opticky příslušnou kontrolkou a akusticky. Akusticky vždy krátké s dlouhým
pípnutím. Počet krátkých pípnutí indikuje přepnutí 15, 30 nebo 60 s, přičemž 15 sekundám náleží jedno krátké pípnutí,
30 sekundám dvě krátké pípnutí a 60 sekundám tři krátké pípnutí. Vybereme vhodný čas a počkáme asi 5 sekund
dokud se neozvou tři pípnutí. Pípnutí jsou dlouhý nebo krátká. Pokud jsme provedli úpravy v nastavení času budou
pípnutí dlouhá v opačném případě krátká. Nyní bliká jedna z kontrolek délky času poplachu s označením 1 min, 2 min
nebo 4 min. Nyní přiložením hlavního klíče dosáhneme toho, že se kontrolky času poplachu postupně přepínají tak jak
se nastavuje i čas poplachu. Každé přepnutí je indikováno opticky příslušnou kontrolkou a akusticky. Akusticky vždy
krátké s dlouhým pípnutím. Počet krátkých pípnutí indikuje přepnutí 1, 2 nebo 4 minut, přičemž 1 minutě náleží jedno
krátké pípnutí, 2 minutám dvě krátké pípnutí a 4 minutám tři krátké pípnutí. Vybereme vhodný čas a počkáme asi 5
sekund dokud se neozvou tři pípnutí. Pípnutí jsou dlouhý nebo krátká.

Nyní máme dvě možnosti buď počkáme a po pěti sekundách bude nastavování ukončeno (pokud nastavujeme pouze



časy odchodu, příchodu nebo poplachu) dlouhým a několika krátkými pípnutími, nebo krátce přiložíme hlavní klíč
dokud se neozvou tři krátká nebo dlouhá pípnutí. Nyní bliká kontrolka platný klíč. Postupně přikládáme 13 klíčů.
Identifikace klíče je signalizována akusticky třemi pípnutími. Jakmile se ozve tón prvního pípnutí okamžitě klíč
oddálíme. První přiložený klíč je servisní další jsou uživatelské. Nastavení se automaticky ukončí po identifikaci 13
klíčů (jednoho servisního a 12 uživatelských), nebo vypnutím (odpojením napájení). Odpojením napájení se nezmění
nastavené časy ani se neztratí informace o identifikovaných klíčích. Pokud máme třeba jen 5 klíčů, tak pátý klíč
necháme přiložen tak dlouho, dokud neskončí nastavování. Pamatujme, že první identifikovaný klíč je servisní!

TAK-1 ovládáme uživatelskými nebo servisním klíčem. Po přiložení klíče se asi po půl sekundě začnou postupně
přepínat stavy zapnuto, zapnuto vše, vypnuto, vypnuto vše. TAK-1 nerozlišuje, zda je připojeno více jednotek TAK-1
do systému. Proto vždy proběhnou všechny čtyři stavy. Ve stavu zapnuto vše a vypnuto vše se souběžně vysílán signál
pro zapnutí nebo vypnutí ostatních TAK-1 napojených do systému. V případě, že by byl přerušen nebo zkratován
kablík mezi jednotlivými TAK-1, není možné přepnout do stavu zapnuto vše (zapnout lze). Tímto je systém chráněn
aby nedošlo k situaci, že některý z ostatních TAK-1 zůstane nezapnutý bez zpětné kontroly. Také by mohla nastat
situace, že v jednu chvíli je na jednom TAK-1 bude volen stav zapnout vše a na jiném vypnout vše. V takovém případě
je určena priorita pro zapnutí systému. Algoritmus pro přenos dat mezi TAK-1 je na obrázku 19.

Po zapnutí systému se odpočítává nastavený čas pro odchod. Ten je indikován opticky blikáním kontrolek 15 s, 30 s a
60 s a akusticky přerušovaným dlouhým pípáním. Čas příchodu je indikován postupným blikáním kontrolek 15 s, 30 s
a  60 s a akusticky přerušovaným signálem v sériích po třech krátkých pipnutích. Poplach je indikován opticky
blikáním kontrolky poplach a postupným blikáním kontrolek 1 min, 2 min a 4 min. Pokud je některá ze smyček
rozvážená svítí i kontrolka indikující rozvážení smyčky pro poplach okamžitý, zpožděný nebo systémový. Pokud byl
způsoben poplach, zůstává svítit kontrolka poplach i ve vypnutém stavu TAK-1. Pokud poplach ale přerušíme
vypnutím TAK-1, zůstává kontrolka poplach blikat. Při poklesu napětí baterie pod kritickou mez v případě výpadku
síťového napětí je spuštěn poplach, což je indikováno blikající kontrolkou poplach a blikající kontrolkou baterie.

Při vypnutí TAK-1 servisním klíčem, nelze spustit poplach ani rozvážením servisní smyčky ani poklesem napětí
baterie při napájení ústředny pouze z baterie.

Dálkové zapnutí a vypnutí TAK-1
TAK-1 byla navržen tak, aby bylo možné zapojit do systému více samostatných jednotek TAK-1 a tak vytvořit i

rozsáhlou bezpečnostní a přístupovou síť. Tak tak. Na přikladu si ukážeme jak takovou bezpečnostní síť ovládáme.
Máme rodinný domek. V přízemí je vstupní hala, obývák a kuchyň v patře pak ložnice a pokoje. Vedle domku je
přistavěná garáž propojená s domkem průchodem z garáže. Samozřejmě by na takovouto stavbu plně postačila jedna
TAK-1. My ale nebudeme šetřit dopřejeme si "zbytečný" komfort a nainstalujeme hned tři. První do garáže, druhou do
přízemí domku a třetí do patra. Popíšeme si tři stavy, které mohou nastat (určitě jich může být mnohem víc), odchod z
domu a zapnutí celé bezpečnostní sítě, příjezd domů autem a noční zajištění domu před spaním.

  Při odchodu z domu hlavním vchodem nebo přes garáž, stačí přiložit uživatelský klíč k jednomu s TAK-1 a počkat
až se celý systém zapne, což je indikováno rozsvícením kontrolky zapnuto vše. Pokud přijíždíme automobilem
otevřeme si vrata garáže (předpokládám že ovladačem elektronicky) vjedeme do garáže. TAK-1 právě indikuje čas
příchodu. Přiložíme uživatelský klíč k TAK-1 v garáži a počkáme až se celý systém vypne, což je indikováno
rozsvícením kontrolky vypnuto vše. Než projdeme z garáže do domu přiložíme uživatelský klíč a počkáme až se
systém zapne, což je indikováno rozsvícením kontrolky zapnuto. Nikoliv zapnuto vše! Tím je garáž zabezpečena. Při
zajištění domu před spánkem předpokládám, že spodní část domu a garáž má být zajištěna a patro domu kde je ložnice
nikoliv. V patře přiložíme uživatelský klíč k TAK-1, který je v tuto chvíli ve stavu vypnuto vše a počkáme až se
nastaví stav vypnuto. Nikoliv vypnuto vše! Projde celý cyklus zapnuto, zapnuto vše, vypnuto. TAK-1 ve chvíli kdy byl
stav zapnuto vše vyslala signál pro zapnutí ostatních TAK-1. Tím je přízemí domu i garáž střežena ale patro nikoliv.

Nejčastěji indikované stavy TAK-1 pro vypnuto nebo vypnuto vše (svítí kontrolka vypnuto nebo vypnuto vše)
Svítí kontrolka hlavní klíč - je přiložen hlavní klíč.
Svítí kontrolka platný klíč - je přiložen uživatelský klíč.
Bliká kontrolka platný klíč - je přiložen servisní klíč.
Svítí kontrolka neplatný klíč - je přiložen nedetekovaný klíč.
Bliká kontrolka poplach, systémový a kontrolky 1 min, 2 min a 4 min - je rozvážená systémová smyčka.
Bliká kontrolka poplach, a kontrolky 1 min, 2 min a 4 min - byla rozvážená systémová smyčka.
Bliká kontrolka poplach - byl přerušen poplach vypnutím TAK-1.
Svítí kontrolka poplach - před vypnutím byl poplach rozvážením jedné ze smyček, nebo byl pokles napětí baterie v

případku výpadku sítě.



Svítí kontrolka okamžitý - indikuje rozvážení smyčky okamžitého poplachu.
Svítí kontrolka zpožděný - indikuje rozvážení smyčky zpožděného poplachu.
Svítí kontrolka systémový - indikuje rozvážení smyčky pro systémový poplachu (při vypnutí servisním klíčem).
Svítí kontrolka síť - TAK-1 je napájen ze sítě.
Svítí kontrolka baterie - napětí baterie je v pořádku.
Nesvítí kontrolka síť - není přítomno síťové napájení.
Nesvítí kontrolka síť, bliká kontrolka poplach a baterie - nízké napětí baterie (Baterie je vybita nebo špatná).

Nejčastěji indikované stavy TAK-1 pro zapnuto nebo zapnuto vše (svítí kontrolka zapnuto nebo zapnuto vše)
Svítí kontrolka hlavní klíč - je přiložen hlavní klíč.
Svítí kontrolka platný klíč - je přiložen uživatelský klíč.
Bliká kontrolka platný klíč - je přiložen servisní klíč.
Svítí kontrolka neplatný klíč - je přiložen nedetekovaný klíč.
Blikají kontrolka 15 s, 30 s a 60 s - běží čas odchodu.
Střídavě blikají kontrolka 15 s, 30 s a 60 s - běží čas příchodu.
Bliká kontrolka poplach, svítí kontrolka okamžitý a blikají kontrolky 1 min, 2 min a 4 min

- je rozvážená smyčka pro okamžitý poplach.
Bliká kontrolka poplach, svítí kontrolka zpožděný a blikají kontrolky 1 min, 2 min a 4 min

- je rozvážená smyčka pro zpožděný poplach.
Bliká kontrolka poplach, svítí kontrolka systémový a blikají kontrolky 1 min, 2 min a 4 min

- je rozvážená smyčka pro systémový poplach.
Svítí kontrolka síť - TAK-1 je napájen ze sítě.
Svítí kontrolka baterie - napětí baterie je v pořádku.
Nesvítí kontrolka síť - není přítomno síťové napájení.
Nesvítí kontrolka síť, bliká kontrolka poplach a baterie - nízké napětí baterie (Baterie je vybita nebo špatná).

V případě ztráty hlavního klíče existuje způsob jak můžeme data ve vnitřní eeprom paměti smazat a tím nastavit
TAK-1 jako při prvním zapnutí. Postupujeme následovně: TAK-1 odpojíme od zdroje střídavého napětí a od baterie.
Střed odporového děliče R11 a R12 připojíme k napětí +5 V (výstup stabilizátoru IO3). Připojíme zdroj střídavého
napětí a poté odpojíme napětí +5 V od středu odporového děliče. TAK-1 je ve stavu jako při prvním zapnutí. Paměť je
smazána i s daty všech klíčů, čas odchodu a příchodu je nastaven na 15 s a čas poplachu na 1 min.

Závěrem
Přístupový systém TAK-1 byl postaven tak, aby při zachování jednoduchosti konstrukce plnil pokud možno co

nejvíce funkcí. Akustická indikace byla navržena tak, aby bylo možné TAK-1 ovládat i poslepu. Určitě ji bude umět
ovládat i nevidomí. Snad se to povedlo. Těžko se mi testuje konstrukce, kterou jsem sám navrhl a u níž znám každou
reakci na podnět dříve než jej udělám.

Při spojení TAK-1 na větší vzdálenost nezapomeňme, že vznikají rozdíly napětí na zemnících svorkách. Pokud
chceme propojit TAK-1 přes RS422 buď musíme napájení vést z jednoho místa nebo použít pro RS422 optického
oddělení.

Osazené destičky s plošnými spoji, které vidíte v dokumentaci jsou verze V.1.0. Bylo na nich provedeno několik
změn. Nové platné destičky s plošnými spoji jsou verze V.1.1. Plošné spoje si můžete nechat vyrobit od firmy SPOJ
http://www.volny.cz/plspoj/ nebo od firmy PRINTED http://www.printed.cz. Plošné spoje na dva kusy TAK-1 vás včetně
výroby podkladů od firmy Printed (tak jak jsou v dokumentaci) přijdou na 1920,- Kč. Od firmy SPOJ (bez masky a
potisku, vrtáno vše vrtákem 0,9 mm) Vás to přijde odhaduji asi na čtvrtinu (přesně to nevím).
TagReader a TAGy prodává firma Spezial Electronic http://www.spezial.cz . Ceny TAGů jsou uvedeny v dokumentaci.
Cena TagReaderu je snad 160,- Kč?

Seznam součástek - destička s plošnými spoji TAK-1
3 C1,C2,C3 100 pF
2 C4,C15 47 nF
1 C5 1,5 nF
1 C6 150 pF
3 C7,C9,C12 100 nF
1 C8 150 nF (100 nF)



1 C10 10 nF
1 C11 1 nF
2 C13,C14 4,7 µ/16 V
2 C16,C17 33 pF
5 C18,C19,C20,C22,C23 1 µ/50 V
1 C21 47 µ/25 V
10 D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D11,D12,D13 LED 3mm R (sepersvítivé cca 500 mcd)
4 D8,D9,D15,D19 LED 3mm G (sepersvítivé cca 500 mcd)
1 D10 LED 3mm - rezerva není třeba osazovat
5 D14,D16,D17,D18,D20 LED 3mm Y (sepersvítivé cca 500 mcd)
1 D21 1N 4001
1 IO1 TAGREADER
1 IO2 PIC S234 (PIC16F876-4/SP)
1 IO3 7805
2 L1,L2 10 µH FASTRON
1 L anténa 1070 µH, R=65 Ω na 125 kHz
1 R1 39 Ω
1 R2 4,7 kΩ
6 R3,R4,R5,R19,R20,R21 15 kΩ
5 R6,R7,R8,R9,R10 560 Ω
2 R11,R13 18 kΩ
6 R12,R14,R15,R16,R17,R18 2,2 kΩ
1 R22 220 kΩ
3      Rinstant,Rdelay,R24hour 10 kΩ
1 S1 P-DM 03S2P
1 SP1 KPE 222A
1 X1 4,0 MHz
1 plošný spoj SCT S234 TAK1 V.1.1
1 náhrada soklu pro PIC SIL32PZ
5 m telefonní kablík SYKFY 5x2x0,5
1 krabička B5011207 (OKW)

Seznam součástek - destička s plošnými spoji TAK-1P
4 C1,C2,C5,C6 47 n
1 C3 470 µ/25 V
1 C4 4,7 µ/16 V
1 C7 47 µ/16 V
8 D1,D2,D3,D5,D6,D7,D8,D9 1N 4001
1 D4 1N 5818
1 F1 1,25 A
2 IO1,IO2 CNY 17-4
1 IO3 7815
1 IO4 78L05
1 IO5 MAX 488
6 K1,K2,K3,K4,K5,K6 WAGO 233-506
4 R1,R8,R9,R16 1,2 Ω
4 R2,R7,R10,R15 1,5 kΩ
4 R3,R6,R11,R14 10k
2 R4,R12 100 Ω
2 R5,R13 8 kΩ (3,3 kΩ + 4,7 kΩ)
2 R17,R18 330 Ω
1 R19 120 Ω
1 S1 P-DM 03S2P
2 T1,T5 BD 438



2 T2,T6 BC 556C
2 T3,T7 BC 546C
2 T4,T8 BD 439
1 sokl DIL08PZ
1 chladič V7143
2 sokl pojistky SHH 2
1 plošný spoj SCT S234 TAK1P V.1.1
1 lištová krabička 80 x 80 mm vysoká oblé hrany
1 víčko lištové krabičky pro lištovou krabičku 80 x 80 mm oblé hrany

časová smyčka - smyčky kdy program čeká určitý omezený čas na určitý pokyn či povel aby mohl pokračovat. Pokud
do určitého času tento povel nebo pokyn nepřijde program pokračuje dál stejným nebo jiným směrem.
hlavní klíč - kontrolka indikující přiložení hlavního klíče
platný klíč - kontrolka indikující přiložení uživatelského nebo servisního klíče (pro servisní klíč bliká)
neplatný klíč - kontrolka indikující přiložení neidentifikovatelného klíče
baterie - kontrolka indikace, že baterie napájející TAK-1 je v pořádku
síť - kontrola indikace napájení ze sítě
15 s, 30 s, 60 s - kontrolka odchodového a příchodového času (využívá se při natavení a při indikaci odchodu nebo
příchodu)
1 min, 2 min, 3 min  - kontrolka poplachu (využívá se při natavení a při indikaci poplachu)
poplach - kontrolka indikace poplachu
okamžitý - kontrolka indikace rozvážení smyčky pro okamžitý poplach
zpožděný - kontrolka indikace rozvážení smyčky pro zpožděný poplach
systémový - kontrolka indikace rozvážení smyčky pro systémový (24hodinový) poplach
vypnuto, vypnuto vše - kontrolka indikace vypnutí TAK-1
zapnuto, zapnuto vše - kontrolka indikace zapnutí TAK-1
W - registr mikrokontroléru známý u Z80 jako akumulátor
03H - status (příznaky) registr mikrokontroléru
0aH - pclath (stránkování) registr mikrokontroléru
04H - fsr (nepřímé adresování) registr mikrokontroléru
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