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 Čo je to TIPES ? 
 
 
 TIPES je elektronický konštatovací systém, založený na modernej 
rádiovej a počítačovej technológii a ponúka pri správnom používaní pre Vás a 
Váš klub viacero výhod: 
 
 jednoduchá, rýchla a presná registrácia holuba pri nasadzovaní 
 
 automatické konštatovanie holubov z preteku aj pri neprítomnosti 

chovateľa 
 
 automatické nastavenie presného času pomocou satelitu 
 
 vytlačenie kontrolného listu po nasadení holubov na pretek a tiež 

vytlačenie doletovej listiny pri otváraní hodín bez potreby ďalšieho 
ručného spracovania 

 
 v prípade výpadku elektrickej energie automatické prepnutie na zálohový 

zdroj (12 V batériu) 
 
 nami ponúkaný systém TIPES Profesionál komunikuje v českom jazyku 
 
 návod na obsluhu v slovenskom jazyku 
 
 automatická identifikácia holubov 
 
 možnosť programovať až do 30 rôznych parametrov 
 

 
 
2. Základné rozdelenie jednotlivých zostáv 
 
V súčasnosti ponúka spoločnosť  Motz computer – Nemecko pre 
chovateľov poštových holubov tri základné EKS TIPES. Jednotlivé skupiny 
sa odlišujú svojimi úžitkovými vlastnosťami, počtom základných 
komponentov, vzhľadom, konštrukciou a cenou. V tejto kapitole sú 
porovnané jednotlivé druhy, ich parametre, ich zloženie a funkcie. 
 
2.1. TIPES Profesionál 

 
TIPES Profesionál je elektronický konštatovací systém, ktorý bol 
skonštruovaný v roku 1993. Je preverený praxou a medzi jeho hlavné 
prednosti patrí vysoká spoľahlivosť a dnes už veĺmi výhodný pomer ceny 
k jeho úžitkovým vlastnostiam.  



 Základná zostava systému sa skladá z ovládača, príjmača a vletovej 
antény. Pospájaním týchto komponentov pomocou na to určených káblov 
získame zostavu EKS. Systém TIPES Profesionál umožňuje pripojenie troch 
4-pólových antén, paralelne vedľa seba. Podrobný popis jednotlivých častí 
tohto systému je uvedený v kapitole 3. 
 

2.2. SYS 001, SYS 002, SYS 003 
 
Systémové balíky boli pripravené hlavne pre ich bezkonkurenčnú cenu. Pri 
týchto balíkoch sa základna zostava skladá z ovládača a z vletovej antény. 
Vletové antény rozdeľujeme podľa ich rozmeru a počtu snímacích polí na 
jedno, dvoj a štvorpólové. Keďže systémový balík neobsahuje príjmač, nie je 
možné pri systémovom balíku použiť viac ako jednu vletovú anténu. Model 
ovládača je úplne rovnaký ako pri systéme Profesionál. Vletové antény sú 
takisto rovnaké ako pri systéme Profesionál, rozdiel je v koncovke na 
pripojenie a v programe ( software ) ktorý je vo vletových anténach 
inštalovaný. Preto nie je možné zamieňať vletové antény Tipes Profesionál 
a vletové antény systémových balíkov medzi sebov. 
 

2.3. TIPES MC 2100 
 
Posledný model EKS spoločnosti Motz computer bol uvedený na trh v roku 
2004. Konštrukčne a svojími funkciami spĺńa všetky požiadavky chovateľov 
poštových holubov, ktoré sú kladené na EKS. 
 
Systém TIPES MC 2100 ponúka : 
 
 

- automatická identifikácia až 1000 ks holubov 
- programovanie až 50 rôznych parametrov 
- tlač nasadzovacej a doletovej listiny na ľubovolnej tlačiarni 

s paralelným alebo sériovým pripojením 
- pripojením tlačiarne TIPES MC20 možnosť tlače súčasne 

s konštatovaním holubov 
- automatické nastavenie presného času pomocou satelitu 
- plne grafický displej pre podrobné informácie pre chovateľa 
- multiuživateľská podpora pre viac chovateľov 
- možnosť uloženia histórie 
- SMS funkcia 
- cez USTB kábel možnosť pripojenia až 32 antén 
- dobíjanie batérie 
- plná kompatibilita so systémom Profesionál 

 
   

3. Základné časti systému, ich funkcia 
 
V kapitole 3. podrobne popíšeme jednotlivé komponenty EKS a ich funkciu 
pre fungovanie celého systému. 



3.1. Ovládač 
 
Ovládač zabezpečuje komunikáciu s PC cez nasadzovaciu anténu. V ovládači 
je zabudovaná el. doska ktorá spracováva a uchováva dáta o identifikácii 
holubov a o časoch príchodu. Tieto dáta spracuje a vytvára zoznam poradia 
holubov ( doletovú listinu ). Ovládač je tiež vstupným terminálom pre 
nasadzovanie holubov na pretek. 
 
Ovládač MC 2100 obsahuje viacero konektorov pripojenia. Tieto slúžia na 
pripojenie : 
 

- paralelný konektor ( PRL ) – pripojenie tlačiarne 
- univerzálny TIPES BUS konektor ( USTB ) – sériové pripojenie 

vletových antén 
- konektor 3 AUX – pripojenie nasadzovacej jednotky 
- konektor 4 AUX – paralelné pripojenie vletových antén pre starší 

model Profesionál 
- sériový konektor com – pripojenie rôznych prídavných zariadení ( 

tlačiarne, PC, mob. Telefón ) 
 
Pri všetkých modeloch EKS TIPES sú v ovládači uložené dáta : 
 

- tzv. vnútorná pamäť túto môžeme meniť iba pomocou pripojenia 
ovládača k PC. Vo vnútornej pamäti sú uložené : údaje o chovateľovi, 
pretekový plán a zoznam priradenia holubov  

- tzv. vonkajšia pamäť , táto je systémom využívaná pri každom 
nasadení holubov na pretek a následne pri dolete holubov z preteku. 
Po každom ukončení preteku ( vytlačení riadnej doletovej listiny ) musí 
byť táto uvoľnená vymazaním. Po vymazaní je možné nasadiť holuby 
na ďalší pretek.  

 
3.2. Príjmač 

 
Príjmač ( iba systém Profesionál ) obsahuje elektronické zariadenie, ktoré 
dodáva elektronické pokyny pre správne fungovanie elektronickej vletovej 
antény a ovládača. Elektronické krúžky registrované el. vletovou anténou sú 
transformované do príjmača cez antény kábel, ktorý je pripojený na zadnej 
stene príjmača ( zásuvka označená symbolom el. vletovej antény ). Tieto 
dáta sú okamžite poslané do ovládača, ktorý musí byť spojený káblom 
s príjmačom, cez zodpovedajúci konektor na prednej stene príjmača. 
Ak chcete pripojiť na Váš príjmač viac ako tri vletové antény potom 
potrebujete zariadenie TIPES Supra, ktoré umožní zapojiť ďalšie dve vletové 
antény k Vášmu systému na celkový počet päť. S dodatočným TIPES supra je 
možné zvýšiť počet antén na 18 kusov. Konektor na rádio hodiny, ktorý je 
umiestnený na zadnej stene príjmača je využívaný iba v Nemecku. Vnútorné 
hodiny Vášho ovládača budú presne nastavené vždy pri nasadzovaní holubov 
pri pripojení ovládača na spolkovú nasadzovaciu anténu. 
 



3.3. Vletová anténa 
 
Zabezpečuje automatickú registráciu elektronických krúžkov. El. Vletová 
anténa je káblom prepojená s príjmačom. Vaše holuby si na túto elektronickú 
anténu  ľahko navyknú keď zistia, že po vlete do holubníka nie sú chytané do 
ruky. Pre správnu inštaláciu el. vletovej antény je potrebné presne dodržať 
montážny návod. 
Pri USTB vletovej anténe ( MC 2100 ) je táto pripojená pomocou na to 
určeného kábla priamo do ovládača. Ďalšie USTB vletové antény sú pripájané 
do série jedna za druhou. Správne pripojenie antény signalizuje LET koncový 
prvok ( svieti červená LET dióda ). 
 

3.4. Spolková nasadzovacia jednotka 
 
Nasadzovacia anténa sa používa pri nasadzovaní holubov na pretek, pri tlači 
nasadzovacej a doletovej listiny a pri priradení TIPES elektronických krúžkov 
k rodovým obrúčkam holubov. Pri priraďovaní TIPES elektronických krúžkov 
musí byť nasadzovacia anténa pripojená k PC. Spôsob zapojenia systému 
TIPES spolu s nasadzovacov jednotkou je podrobne popísaný v návode na 
komunikáciu so systémom TIPES. 
 

3.5. Frankfurtské hodiny presného času 
 
Hodiny presného času , zabezpečujú spojenie EKS so satelitom pomocou GPS 
technológie. GPS si vyžaduje signál minimálne zo štyroch satelitov. Časové 
prispôsobenie  ( zoradenie ) sa začne automaticky ak vnútorné hodiny neboli 
nastavované za posledných 24 hodín. Normálne ovládač pripojený 
k nasadzovacej anténe inicializuje systém GPS ke´d je zvolená funkcia 
nasasdzovania ( miesto štartu ). Ak GPS Systém nwmá signál so štyroch 
satelitov, táto informácia sa zobrazí na displeji a potrvá zopár minút pokiaľ sa 
čas zoradí. Vnútorné hodiny všetkých ostatných ovládačov budú potom 
zoradené podľa hodín spolkovej nasadzovacej antény automaticky. 
 

3.6. Elektronický TIPES krúžok 
 
Každý holub, ktorý má byť registrovaný a identifikovaný TIPES-om potrebuje 
mať elektronický TIPES krúžok. Tento veľmi ľahký plastový krúžok má v sebe 
zabudovaný elektronický identifikačný obvod, ktorý vysiela svoje elektronické 
číslo na el. vletovú anténu. Toto el. číslo umožňuje systému TIPES 
identifikovať každého holuba individuálne, keď prejde vletovou anténou. 
Výrobca garantuje, že každý el. krúžok má svoju jedinečnú číselnú 
kombináciu. Orginál TIPES krúžok obsahuje špeciálny el. obvod zabrańujúci 
akýmkoľvek podvodom. Pred každým pretekom, keď sú holuby košované cez 
spolkovú nasadzovaciu  anténu elektronika v el. krúžku vygeneruje náhodné 
číslo ( plávajúci kód ), ktoré je znova kontrolované, keď prichádzajúci holub 
je registrovaný vletovou anténou.   
 
 



4. Stručné návody na používanie systému TIPES 
 
4.1. TIPES Profesionál 

 
A.Nasadzovanie holubov na pretek. 
 
 
- v nasadzovacom stredisku spojte jednotlivé prvky systému pomocou 

na to určených káblov do jedného celku takto: 
- na nasadzovaciu jednotku pripojte frankfurtské hodiny presného času 
- na nasadzovaciu jednotku pripojte tlačiareň 
- na nasadzovaciu jednotku pripojte ovládač 
- na nasadzovaciu jednotku pripojte kábel s adaptérom a tento zapojte 

do eletrickej siete 
- tlačiareň musí byť tak isto pripojená káblom na el.sieť 
- po pripojení EKS na el.sieť ovládač sa ohlási krátkym pípnutím 
- na displeji sa zobrazí hlavné menu 
- tlačitkami so šípkami nastavte kurzor na riadok  VYMAZAŤ , potvrďte 

a zadajte tajné číslo (štandartne je nastavené  1 2 3 4 5 6  
- do 10 sekúnd budú údaje s predchadzajúcich pretekov vymazané 

a potm je možné nasadiť holuby na pretek 
- tlačitkani so šípkami nastavte kurzor na riadok NASADIŤ a potvrďte  
- tlačitkani so šípkami nastavte kurzor na požadovaný pretek a  potvrďte 

 
- ak je všetko v poriadku ( zoradený presný čas) môžeme nasadiť 

holuby na pretek 
- po ukonbčení nasadzovania stlačte  a následne tlačitko  , na displeji 

sa zobrazí : PRÍSTROJ VYPNOUT !, odpojte ovládač od kábla 
- znova pripojte ovládač k systému TIPES,a v hlavom menu natavte 

kurzor na riadok VYTISK 
- potvrďte  , VYTISKNOUT potvrďte , zvoľte „ jen 1 misto vypuste.“, 

potvrďte , pomocou šípiek si vyberiete pretek na ktorý ste nasadili 
holuby a potvrdit  

- ak je tlačiareň správne nastavená vytlačí Vám protokol nasadených  
holubov na pretek (kontrolný list), každu stranu je potrebné 
skontrolovať a podpísať chovateĺom a nasadzovacou komisiou a tiež 
opečiatkovať pečiatkou ZO tak ako riadny kontrolný list. 

- Rovnako sa postupuje i pri košovani holubov na dvojpretek. Systé 
TIPES umožňuje nasadiť holuby na 19 pretekov súčastne. 

 
 
B.Konštatovanie holubov s preteku 
 
 

- na holubníku mate nainštalované vletové antény , ktoré sú pripojené 
k príjmaču. 

- Príjmač je pripojený káblom k el.sieti a zálohovému zdroju. 



- Pripojte ovládač k príjmaču a zapnite príjmač čiernym vypinačom na 
prednej stene príjmača 

- Ovládač sa ozve zvukovým signálom 
- Nemačkajte žiadne tlačidlá !!! 
- Ovladač sa sám nastavý do režimu konštatovania holubov s daného 

preteku 
- Na displeji sa zobrazí dátum, aktuálny čas ovládača, názov preteku 

atď. 
- Počas preteku aj po preteku si možete prezerať ako boli holuby 

konštatované pomocou tlačidiel sa šípkami 
- Po skončení konštatovania vypnite prímač a odpojte ovládač od kábla. 

 
 
C.Vyhodnotenie preteku – otváranie hodín. 
 
 

- v otváracom stredisku pospájate jednotlivé prvky EKS TIPES presane 
tak ako pri nasadzovaní holubov na pretek 

- najlepšie je urobiť tak skôr ako bude vykonaný otváraci otlačok na 
klasických konštatovacích hodinách 

- na displeji ovládača nastavte kurzor na riadok  VYTISK a potvrďte  
- dalej VYTISKNOUT potvrdíť ,zvoliť  „ jen 1 misto vypuste., 

potvrdením , vyberte pretek s ktorého chcete vytlačiť   protokol 
 nasadených a vyhodnotených holubov s preteku a potvrďte . 

- Ak je tlačiareň spravne nastavená, zapnutá  a je v nej papier bude 
tento protokol vytlačený. 

 
Protokoly o nasadených a vyhodnotených holuboch sa tlačia trojmo. 
Neexistujú žiadne iné podklady pre vyhodnotenie preteku . 
 
Nastavenie tlačiarne:   transfer rate : 9600 baut 
                                     Data size: 8bit, 1 stop bit 
                 Parity: odd, no handshake 
 
 
4.2.TIPES systémové balíky 
 
 
 

A. Nasadzovanie holubov na pretek. 
 
 
- v nasadzovacom stredisku spojte jednotlivé prvky systému pomocou 

na to určených káblov do jedného celku takto: 
- na nasadzovaciu jednotku pripojte frankfurtské hodiny presného času 
- na nasadzovaciu jednotku pripojte tlačiareň 
- na nasadzovaciu jednotku pripojte ovládač 



- na nasadzovaciu jednotku pripojte kábel s adaptérom a tento zapojte 
do eletrickej siete 

- tlačiareň musí byť tak isto pripojená káblom na el.sieť 
- po pripojení EKS na el.sieť ovládač sa ohlási krátkym pípnutím 
- na displeji sa zobrazí hlavné menu 
- tlačitkami so šípkami nastavte kurzor na riadok  VYMAZAŤ , potvrďte 

a zadajte tajné číslo (štandartne je nastavené  1 2 3 4 5 6  
- do 10 sekúnd budú údaje s predchadzajúcich pretekov vymazané 

a potm je možné nasadiť holuby na pretek 
- tlačitkani so šípkami nastavte kurzor na riadok NASADIŤ a potvrďte  
- tlačitkani so šípkami nastavte kurzor na požadovaný pretek a  potvrďte 

 
- ak je všetko v poriadku ( zoradený presný čas) môžeme nasadiť 

holuby na pretek 
- po ukonbčení nasadzovania stlačte  a následne tlačitko  , na displeji 

sa zobrazí : PRÍSTROJ VYPNOUT !, odpojte ovládač od kábla 
- znova pripojte ovládač k systému TIPES,a v hlavom menu natavte 

kurzor na riadok VYTISK 
- potvrďte  , VYTISKNOUT potvrďte , zvoľte „ jen 1 misto vypuste.“, 

potvrďte , pomocou šípiek si vyberiete pretek na ktorý ste nasadili 
holuby a potvrdit  

- ak je tlačiareň správne nastavená vytlačí Vám protokol nasadených  
holubov na pretek (kontrolný list), každu stranu je potrebné 
skontrolovať a podpísať chovateĺom a nasadzovacou komisiou a tiež 
opečiatkovať pečiatkou ZO tak ako riadny kontrolný list. 

- Rovnako sa postupuje i pri košovani holubov na dvojpretek. Systé 
TIPES umožňuje nasadiť holuby na 19 pretekov súčastne. 

 
 
B. Konštatovanie holubov s preteku 
 
 

- na holubníku mate nainštalovanú vletovú anténu , ktorá má kábel. 
- Pripojte ovládač k vletovej anténe a zapojte ovládač pomocou 

adaptéra do el.siete 
- Ovládač sa ozve zvukovým signálom 
- Nemačkajte žiadne tlačidlá !!! 
- Ovladač sa sám nastavý do režimu konštatovania holubov s daného 

preteku 
- Na displeji sa zobrazí dátum, aktuálny čas ovládača, názov preteku 

atď. 
- Počas preteku aj po preteku si možete prezerať ako boli holuby 

konštatované pomocou tlačidiel sa šípkami 
- Po skončení konštatovania odpojte ovládač od adaptéra a vletovej 

antény. 
 
 
 



C. Vyhodnotenie preteku – otváranie hodín. 
 
 

- v otváracom stredisku pospájate jednotlivé prvky EKS TIPES presane 
tak ako pri nasadzovaní holubov na pretek 

- najlepšie je urobiť tak skôr ako bude vykonaný otváraci otlačok na 
klasických konštatovacích hodinách 

- na displeji ovládača nastavte kurzor na riadok  VYTISK a potvrďte  
- dalej VYTISKNOUT potvrdíť ,zvoliť  „ jen 1 misto vypuste., 

potvrdením , vyberte pretek s ktorého chcete vytlačiť   protokol 
 nasadených a vyhodnotených holubov s preteku a potvrďte . 

- Ak je tlačiareň spravne nastavená, zapnutá  a je v nej papier bude 
tento protokol vytlačený. 

 
Protokoly o nasadených a vyhodnotených holuboch sa tlačia trojmo. 
Neexistujú žiadné iné podklady pre vyhodnotenie preteku . 
 
4.3. TIPES MC 2100 
 
A. Nasadzovanie holubov na pretek 
 

- V nasadzovacom stredisku spojte jednotlivé prvky systému pomocou 
na to určených káblov do jedného celku takto: 

- Na nasadzovaciu jednotku pripojte frankfurtské hodiny presného času 
(symbol hodín na nasadzovacej anténe). 

- Na nasadzovaciu jednotku pripojte tlačiareň. 
- Na nasadzovaciu jednotku pripojte ovládač ( ovládač MC 2100 má 

zástrčku na prepojenie s nasadzovacou jednotkou vpravo hore). 
- Na nasadzovaciu jednotku pripojte kábel s adaptérom a tento zapojte 

do elektrickej siete. 
- Tlačiareň musí byť tak isto pripojená káblom na el.sieť. 
- Po pripojení elektronického konštatovacieho systému (EKS) na 

elektrickú sieť  ovládač sa ohlási krátkym pípnutim a rozsvieti sa 
displej. 

- Na displeji sa zobrazí meno chovateľa, potvrdíme stlačením tlačidla ↵. 
- Na displeji sa zobrazí hlavné menu. 
- V spodnom riadku displeja sú zobrazené grafické ikony jednotlivých 

funkcií EKS. 
- Šípkami doprava alebo doľava vyberieme požadovanú funkciu (napr. 

Zasadzovanie, Vymazanie a pod. ) a znova potvrdíme tlačidkom ↵. 
- Pred každým pretekom najskôr pomocou funkcie „Vymazať“  vymažeme 

z aktívnej pamäte ovládača holuby, konštatované predchádzajúci víkend. 
- Štandartne nastavené heslo pre vymazanie je 1 2 3 4 5 6 . 
- pri nasadzovaní holubov na dvojpretek , pri nasadzovaní holubov na 

druhý pretek  nevykonáme vymazanie. 



- Po načítaní presného času sa na displeji  zobrazí aktuálny pretekový 
plán. Môžeme si pomocou tlačidiel šipka hore a dole vybrať 

požadovaný pretek a opäť potvrdíme ↵. 
- Na displeji sa zobrazí prázdny rámik. Môžeme nasadiť holuby na 

pretek. 

- Po nasadení potvrdíme ↵ a červeným tlačidlom C sa vrátime naspäť do 
základného menu. 

- Pomocou tlačidiel  ←  → nastavíme kurzor na ikonu tisk, potvrdíme ↵. 
- Pomocou tlačidiel  ↑ ↓ nastavíme kurzor na  požadovaný dokument  

    ( nasadzovacia listina), potvrdíme ↵ , vyberieme aktuálny pretek 
a znova potvrdíme↵. 
- Ak je všetko v poriadku, tlačiareň vytlačí nasadzovaciu listinu. 

 
B. Konštatovanie holubov z preteku 
 

- Na holubníku máme nainštalované vletové antény. 
- môžu byť dva druhy vletových antén ( model Profesionál, model 

MC2100 s dvojzástrčkou pre zapojenie do série ). 
- Antény pripojíme na ovládač pomocou na to určených káblov. 
- Ovládač potom pripojíme k el.sieti. 
- Nestláčajte žiadné tlačidlá na klávesnici ovládača !!! 
- Ak je všetko v poriadku, na displeji ovládača sa najskôr zobrazí 

grafické znázornenie pripojených antén ( na hornom riadku ikon, pri 
sériovom  zapojení vletových antén je vidieť aj koľko antén je 
pripojených. 

- Potom sa systém sám nastavý do režimu konštatovania holubov 
z daného preteku. 

- Pri správnom zápise holuba z preteku ovládač sa zakaždým ozve 
krátkym pípnutím. 

- Po preteku, ale aj počas neho je možné pomocu   tlačidiel  ↑ ↓ 
prezerať ako boli holuby  konštatované. 

- Po skončení konštatovania odpojte ovládač od el. siete a tak isto aj od 
vletových antén. 

 
C. Vyhodnotenie preteku – otváranie hodín 
 

- V otváracom stredisku pospájate jednotlivé prvky EKS TIPES MC 2100 
do jedného celku presne tak ako pri nasadzovaní holubov na pretek. 

- Najlepšie je tak urobiť skôr ako bude vykonaný otvárací odtlačok na 
konštatovacích hodinách. 

- Na displeji ovládača nastavta pomocov  tlačidiel  ←  → funkciu „Vytisk“  
a potvrďte  ↵. 

- Vyberieme  požadovaný dokument ( tlačovú zostavu – listina do 

vyradenia) a potvrdíme ↵. 
- Ak je všetko v poriadku tlačiareň vytlačí zvolený dokument. 



- Prekontrolujte si či zvolený dokument obsahuje všetky náležitosti 
„kontrolného listu „.( meno, pretek, čas zatvárania a otvárania hodín, 
rozchod hodín, poradie nasadenia holubov na pretek atď. ). Systém MC 
2100 úmožňuje vytlačenie viacerých tlačových zostáv preto je dôležité 
postupovať  vždy pri tlači rovnako. 
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