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1 Systé mový manuál 

1.1 Souhrnné  informace o rádiové  
zabezpečovací ústředně AMOS 
1600 

Parametry systé mu 

• 8 až 16 programovatelných vyvážených 
zó n 

• možnost rozdě lení zó n do 8 sekcí 
• výstup kó dů událostí nebo paralelní výstup 

změ ny stavů 
• 1 výkonový výstup pro siré nu 12 V DC 
• možnost př ipojení čtyř klávesnic 
• 16 čtyřmístných nebo šestimístných pří-

stupových kó dů a dva MASTER kó dy 
• maximálně  8 vstupů pro aktivaci ú středny 

pomocí klíče 
• aktivace na dálku po telefonní lince pomo-

cí programu AMOS 1600 Manager 
• rozhraní RS 232 
• telefonní komunikátor 
• vysílač v pásmu 299 –  314 MHz nebo 

339 - 345 MHz o řízené m výkonu do 1 W 
pro rádiové  sítě  NAM SYSTEM 2000 a 
Radom Security 

• vysílač 450 MHz o řízené m výkonu do 1 W 
(200 mW) pro rádiové  sítě  GLOBAL a 
GLOBAL 2 

Konfigurace zón 

• 8 vyvážených vstupů pro připojení čidel 
• 8 napě ťových vstupů oddě lených pomocí 

optočlenů 
• možnost konfigurace vyvážených vstupů 

jako jednoduché  nebo dvojitě  vyvážené  
zó ny 

• možnost nastavení 8 vstupů pro aktivaci 
ú středny pomocí klíče 

• možnost zapnutí kontroly zkratu nebo roz-
pojení zó ny 

• volba polarity napě ťové ho vstupu 

Vlastnosti klávesnice 

• tři zó ny aktivované  klávesnicí Požár / Ne-
mocnice / Tíseň 

• prosvě tlené  klávesy 
• systé mové  kontrolky LED –  připraveno, 

zapnuto 
• 18 kláves, z nichž 17 plní funkci kontrolek 
• rozmě ry klávesnice - 115 x 65 x 22 mm 

nebo 140 x 76 x 22 mm 

Paměť EEPROM 

Konfigurace ú středny a základní informace o 
stavu je uchována v pamě ti EEPROM. Obsah 
pamě ti zůstane uchován i v případě  odpojení 
síťové ho napájení a baterie. 
V pamě ti EEPROM jsou uloženy: 
 
• konfigurace ú středny 
• stav ú středny 
• pamě ť poplachů 
• pamě ť událostí 

Napájení 

• napájení stejnosmě rným napě tím 13 V 
nebo střídavým napě tím 16 Vef z doporu-
čené ho typu transformátoru 

• stabilizovaný zdroj 12 V na desce ú středny 
pro napájení klávesnice, čidel a siré ny 

• zálohování baterií 12 V / 6.5 Ah 

Ochrana proti statické  elektřině  

Ústředna poskytuje ochranu proti napě tím 
indukovaným statickou elektřinou. Zapojovací 
svorky jsou chráně ny proti vysokonapě ťovým 
špičkám. 

Sledování poruch 

• slabá nebo odpojená baterie 
• porucha síťové ho napájení 
• porucha pojistek 
• porucha telefonní linky 
• porucha tamperu 
• změ na systé mové ho času 
• neú spě šné  telefonní spojení 

Paměť poplachů a paměť událostí 

Pamě ť událostí má kapacitu 256 položek, které  
obsahují kó d události (zavření, otevření, po-
plach, porucha atd.) a čas výskytu té to událos-
ti.  
Pamě ť poplachů obsahuje 16 poplachů se 
záznamem o času výskytu poplachu. 

Volitelné  funkce pro omezení planých poplachů 

• hlasitá signalizace doby pro odchod 
• hlasitá signalizace nesprávné ho zapnutí 
• softwarový filtr pro eliminaci naindukova-

ných rušivých pulsů do kabeláže čidel 

Příjem zpráv z externích zařízení EZS 

Ústředna je schopna přijímat zprávy 
z externích ú středen, a to po telefonní nebo 
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sé riové  lince, a následně  odvysílat vysílačem. 
Funkce ú středny zůstává přitom zachována. 

Komunikace po sé riové  lince 

Sé riová linka RS 232 umožňuje př ipojení počí-
tače. Pomocí počítače lze načíst z ú středny 
důležitá data a prové st její konfiguraci. Soft-
ware pro obsluhu sé riové  linky TSM - Amos 
Manager není ve standardní sestavě  ú středny. 
Je poskytován zdarma na vyžádání při koupi 
ú středny nebo jej lze stáhnout z internetových 
stránek výrobce. 

Vysílač 

Ústředna se dodává buď s vysílačem v kmi-
točtové m pásmu 299 –  345 MHz nebo v kmi-
točtové m pásmu 420 - 470 MHz. Pro vysílače 
v nižším pásmu je výkon nastavitelný ve třech 
stupních 0.1, 0.5 a 1 W, pro vysílače ve vyšším 
pásmu ve čtyřech stupních 0.1, 0.25, 0.5 a 
1 W. Lze rovně ž objednat variantu ú středny 
bez vysílače. 

Komunikátor  

• Komunikátor umožňuje vysílat kó dy udá-
lostí ú středny po telefonní lince v bě žně  
používaných formátech. 

• Umožňuje příjem zpráv z externích ú stře-
den a jejich odvysílání vysílačem. Komuni-
kátor je schopen zpracovat jak formáty 
s paritou tak bez parity, a to 4 + 2, 4 + 3, 
3 + 2 a také  formát Ademco Contact ID. 

Další funkce ústředny 

• možnost downloadingu (tj. načtení hodnot 
z ú středny na dálku/ programování na dál-
ku) po sé riové  lince nebo po telefonní lince 

• odpojování zó n z klávesnice 

Důležitá upozornění 

• Od verze programu 3.00 došlo ke sjedno-
cení software zabezpečovací ú středny 
AMOS 1600 a kodé ru NAM DTX 04-K. 
Přepnutí z režimu kodé r do režimu ú střed-
ny se provádí pomocí tlačítek na proceso-
rové  desce. Postup je popsán na str.19. 
Přepnutí zařízení do režimu kodé r lze po-
znat tak, že na připojené  klávesnici blikají 
současně  svítivé  diody Ready a Armed.. 
Od verze 4.00 lze režimy zabezpečovací 
ú středny a kodé ru přepínat i z klávesnice 
v programovací sekci [48]. 

• Pro zákazníky byla zpřístupně na možnost 
konfigurace typu vysílače. Chybná volba 
vysílače muže vé st k závě ru, že zařízení 
nepracuje korektně . Pečlivě  prově řte, zda 

nastavení v konfiguraci odpovídá použité -
mu vysílači. 

• Testovací funkce ú středny, ovládané  po-
mocí tlačítek na desce procesoru nejsou 
popsány v tomto manuálu (např. testování 
rádiové ho spojení se sbě rnými vysílači). 
Potřebné  informace najdete v manuálu 
k vysílači. 

• Ústředna Amos 1600 nyní podporuje ome-
zení čísla objektu určené  pro víceuživatel-
ské  sítě . Pokud se po zadání čísla objektu 
[40], čísla skupiny objektů [82] nebo čísla 
sítě  [41] zjistí, že tyto hodnoty jsou mimo 
povolené  rozsahy, rozsvítí se tlačítko po-
ruchy [TRBL] s indikací chyby č. 8. Také  
po resetu ú středny nebo zapnutí napájení 
zablikají všechny LEDky a všechny kláve-
sy na klávesnici a klávesnice zapípá. 

1.2 Seznam PCO spolupracujících 
s ústřednou AMOS 1600 

Ústředna AMOS 1600 je určena především pro 
sítě  rádiových pultů centralizované  ochrany, 
může být však také  nasazena do sítí telefon-
ních pultů. Dále jsou uvedeny typy PCO, s 
kterými je ú středna schopna spolupracovat. 
 
Rádiové  PCO: 
 
• NAM RP 1000 
• NAM SYSTEM 2000 
• NAM GLOBAL 
• RADOM SECURITY (všechny verze pro-

gramu pro STX 13 a STX 20) 
 
Telefonní PCO nebo telefonní karty: 
 
• NAM RP 1000 
• NAM TF 98/S 
• NAM TF 98/P 
• Matilda CMP 02 
• Matilda GS 51 
• Colsys DST 1 
• SLR I 
• MLR II 
• SGDR 
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Vyvážené  zó ny
č. 1 –  8,
svorky   Z1 –  Z8

 Napě ťové  zó ny
č. 9 –  16,
svorky ZI1 –  ZI8

–

–
+

+

16 V ≈

 13 V =

 AUX

 Konektor
 klávesnice

 Přepínač  Displej  LED

 Ovládací
 tlačítka

BELL

Komunikační
zásuvka

 Tlačítko
 RESET

Pojistka 12V
Po 1

Pojistka AUX
Po 3

Pojistka siré ny
Po 2

EPROM

Baterie

XC5
 Tlačítko
 START

1.3 Co obsahuje sestava AMOS 
1600 

Sestava ú středny obsahuje následující sou-
části, které  byste mě li najít při rozbalování 
zařízení. Zkontrolujte, zda žádná z tě chto sou-
částí nechybí: 
 
• skříň ú středny AMOS 1600 s deskou 

ú středny 
• klávesnice ESPRIT 636  
• uživatelský nebo systé mový manuál *, 
• balíček s vyvažovacími odpory: 

- 16 ks  1.8k (hně dá, šedá, červená) 
- 8 ks  2k (červená, černá, červená) 
- 8 ks 1.2k (hně dá, červená,      
                          červená) 
- 8 ks  0.47k (žlutá, fialová, hně dá). 

* Pozn.: sestava AMOS 1600 vždy obsahuje 
uživatelský manuál (AMOS 1600 nebo AMOS 
1600/8), tento –  systé mový manuál lze doda-
tečně  objednat. Jako příslušenství lze objednat 
telefonní komunikátor, VF díl a modul pro sé ri-
ovou komunikaci. 

1.4 Instalace a zapojení 

1.4.1 Postup instalace 

Instalaci ú středny proveďte podle uvedené ho 
postupu. Systematický přístup Vám usnadní 
montáž a umožní redukovat čas potřebný 
k instalaci. 
 
Krok1 – Vytvoření sché matu  
 
Nakreslete si hrubý náčrtek objektu a doplňte 
do ně j všechny komponenty EZS. 
 
Krok 2 – Instalace ústředny 
 
Pro instalaci vyberte místo blízko síťové ho 
přívodu, telefonní linky a s dobrým příjmem 
rádiové ho signálu na pultu PCO. Před vlastní 
instalací odzkoušejte kvalitu spojení s pultem 
PCO, případně  se sbě rnou stanicí. Ústřednu 
upevně te na zeď pomocí šroubů. 
 
Krok 3 – Zapojení zón 
 
Vypně te ú střednu a proveďte veškeré  zapojení 
zó n. Držte se pokynů pro instalaci jednotlivých 
typů zó n (viz str. 21). 
 
Krok 4 – Zapojení ostatních součástí 
 
Připojte telefonní linku, siré nu, klávesnice a 
proveďte další nezbytná zapojení. 
 

Krok 5 – Zapnutí ústředny 
 
Po dokončení zapojení 
všech zó n zapně te ú střed-
nu. 
 
Pokud je ú středna napájena 
pouze z baterie, lze ji za-
pnout stiskem tlačítka 
START. Jinak se ú středna 
nerozbě hne. 
 
Krok 6 – Programování sys-
té mu 
 
Programování systé mu se 
provádí podle pokynů uve-
dených v Příručce progra-
mátora na straně  51 nebo 
podle programovacích pra-
covních listů na str. 88. 
 
Krok 7 – Testování systé mu 
 
Prově řte, zda všechny volby 
a funkce odpovídají tomu, 
jak byly naprogramovány.

obr. 1: „Procesorová deska 
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1.4.2 Mechanická montáž 

Zařízení upevně te na zeď pomocí tří šroubů, 
pro které  jsou určeny díry na zadní stě ně  ko-
vové  krabice. 

1.4.3 Procesorová deska 

Na uvedené m obr. 1: „ Procesorová deska“ jsou 
zobrazeny jednotlivé  součásti, které  jsou důle-
žité  z hlediska uživatele. Obrázek obsahuje 
svorkovnici pro př ipojení vyvážených a izolo-
vaných napě ťových zó n, napájecího napě tí, 
klávesnice, svorky pro připojení zálohovací 
baterie, pojistky a další prvky. 

1.4.4 Popis svorek 

Svorky pro připojení napájení (AC) 

Ústředna se napájí z transformátoru s výstup-
ním napě tím 16.5 V, 40 VA. Vhodný typ trans-
formátoru lze dodat spolu s ú střednou. Trans-
formátor se připojuje na svorkovnici XC 5.  
Před připojením síťové ho napájení a baterie 
dokončete všechna zapojení k procesorové  
desce. 
V případě  potřeby lze kabel se zástrčkou na-
hradit pevným připojením (smí prové st pouze 
osoba k tomu pověřená!).  
Síťová zásuvka musí být v blízkosti zařízení 
a musí být dobře přístupná. Nadproudová 
ochrana musí být součásti instalace budo-
vy. 

Připojení baterie 

Baterie se př ipojí pomocí propojovacích kabe-
lů, které  jsou na jedné  straně  zapájeny do 
desky ú středny a na druhé  straně  jsou ukon-
čeny plochými konektory. Kladný pó l baterie se 
připojí k červené mu kabelu, záporný pó l 
k černé mu. Viz obr. 2: „ Připojení baterie“. 
Pro napájení ú středny lze použít olově nou 
baterii 12 V s kapacitou v rozmezí 1.2 Ah až  
7 Ah. 
Obvod nabíjení baterie je nastaven tak, aby 
napě tí na nabité  baterii dosáhlo 13.6 –  13.8 V. 
Nastavuje se v nezatížené m stavu bez baterie 
pomocí trimru RP 3. 
 
Chybné  nastavení trimru RP3 může systé m 
vyhodnotit jako chybu baterie. 
 
Dojde-li k přepó lování baterie, přeruší se po-
jistka Po 1. Nabíjecí napě tí a proud baterie 
jsou nastaveny výrobcem a obvykle nepotře-

bují žádné  seřízení. V případě  potřeby kontak-
tujte servisního technika. 
Když je sítové  napájení vypnuto a napě tí bate-
rie poklesne na 10.2 V, ú středna odpojí baterii 
a vypne se. Opě tovné  zapnutí ú středny je 
možné  po př ipojení síťové ho napájení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 2: „ Připojení baterie“ 

Svorky externího napájecího zdroje 

Ústředna může být rovně ž napájena z externí-
ho zdroje stejnosmě rné ho napě tí 13 V, např. 
z další ú středny. Výrobce připouští připojení 
kabelem o maximální dé lce 20 m a průřezu 
min. 0.75 mm2. Baterii ú středny nechejte zapo-
jenou. 
 
Dodržujte pokyny pro připojení externího zdro-
je. V opačné m případě  je ú středna vystavena 
riziku chybné  funkce v důsledku kolísání napá-
jení. 

Svorky napájecího zdroje (AUX- a AUX+)  

Zdroj je umístě n na desce ú středny a  používá 
se k napájení klávesnice, siré ny, pohybových a 
ostatních čidel vyžadujících 12V DC. Celkový 
odbě r musí být počítán pro všechna zařízení 
připojená na svorky AUX. 
 
Celkový odbě r zařízení připojených na svorky 
AUX nesmí překročit 1A.  

Připojení siré ny (BELL+, BELL-) 

Siré na se připojí ke svorkám BELL. Svorka 
BELL- se spíná tranzistorem proti zemi. Svorka 
BELL+ je interně  připojena na zdroj 12 V. Siré -
na je jiště na skleně nou pojistkou (Po 2) 2 A.  

ČERVENÁ 
(12V) 

ČERNÁ 
(0V) 

- +
Propojovací kabely jsou zapájeny 
do desky plošných spojů výrob-
cem a jsou zajiště ny proti vytrže-
ní. 
 
Baterie se připojuje zasunutím 
konektoru na kabelu na „fast on“ 
vývod baterie. 
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obr. 3: „Připojení siré ny" 

Montáž klávesnice 

Klávesnici umístě te blízko zvolených vstupních 
dveří a připevně te ve výšce vhodné  pro všechny 
uživatele. K ú středně  AMOS 1600 je možno připojit 
paralelně  až 4 klávesnice. Pro účely proudové  kal-
kulace uvažujte spotřebu na jednu klávesnici 30 
mA. Přívody ke klávesnici se připojují stíně ným 
přívodem (např. telefonní kabely se stíně ným pláš-
tě m). Přípustná celková dé lka kabelů je 100 m. 
Připojení jednotlivých přívodů je zobrazeno na obr. 
4: „Připojení klávesnice". Modrý vývod není využit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 4: „Připojení klávesnice" 

 
Připojte všechny vodiče před př ipojením síťo-
vé ho napájení a baterie. 

1.4.5 Napájení ústředny 

K napájení ú středny můžete použít buď stej-
nosmě rné  nebo střídavé  napě tí. Doporučuje-
me napájet ú střednu střídavým napě tím 
z transformátoru, dodané ho s ú střednou. 

 
Nehledě  na způsob napájení ponechejte př ipo-
jenou interní baterii umístě nou v krabici 
ú středny. Tato baterie plní také  funkci filtrace 
napájecího napě tí. 
 
Napájení střídavým napě tím má tyto výhody: 
 
• Po vybití baterie při dlouhodobé m výpadku 

sítě  dojde k rychlejšímu dobití baterie než 
u stejnosmě rné ho napájení. 

• Baterie je dobíjena a vybíjena v předepsa-
ných cyklech. Je zajiště na maximální ži-
votnost baterie a lepší detekce její poru-
chy. 

1.4.6 Napájení střídavým napětím 

Provádí se přes svorku ≈16 V. 
Postup:  
 
• Změ řte maximální napě tí na sekundárním 

vinutí transformátoru naprázdno. K sekun-
dárnímu vinutí př ipojte desku ú středny. 
Napě tí na transformátoru nesmí překročit 
19 V. Vyšší napě tí může mít za následek 
přehřívání stabilizátoru ú středny. 

• Změ řte minimální napě tí na sekundárním 
vinutí transformátoru. K transformátoru 
připojte ú střednu AMOS 1600 s vybitou 
baterií. K výstupu AUX připojte zátě ž, která 
odpovídá proudu asi 1 A. Napě tí na trans-
formátoru nesmí klesnout pod 14 V. Nižší 
napě tí způsobí špatnou funkcí dobíjení ba-
terie. 

 
Použitý typ transformátoru musí mít certifikaci 
a musí být konstruován ve třídě  bezpečnosti 2. 
Síťovou šňůru je nutno vé st síťovou průchod-
kou a zajistit proti vytržení. Jednotlivé  síťové  
vodiče musejí být vzdáleny minimálně  4 mm 
od všech vodivých dílů ú středny. 
 
Doporučený typ transformátoru je TEZB 
4711003, výrobce Transformátory Blatná, kte-
ré mu jsou přizpůsobeny i otvory v krabici. 

Kdy ústředna při střídavé m napájení vyhlá-
sí poruchu baterie? 

Porucha baterie se objeví v následujících pří-
padech: 
 
• Do čtyř minut po zapnutí systé mu ne-

stoupne napě tí na baterii nad 10.8 V. (Ba-
terie má zkrat). 

-       
+ 

+12V 

pojistka 2A a připojení na 
+12V je již realizováno na 
desce ú středny 

černá 
červená 
žlutá 

zelená 
modrá 

Po 2 
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• Po třinácti hodinách po zapnutí napě tí na 
baterii nedosáhne 13 V (Baterii nelze na-
bít). 

• Baterie chybí. 
• Napě tí baterie po odpojení sítě  (programo-

vé  odpojení) klesne za dobu 20 sekund 
z napě tí 13 V na 11.4 V. Tento test kapaci-
ty baterie provádí ú středna v pravidelných 
intervalech. 

 
Obnovení baterie: 
 
• Ústředna hlásí obnovení chyby baterie, 

když při pravidelné m odpojení sítě , které  
se  provádí automaticky každé  4 minuty na 
20 s, neklesne napě tí ze 13 V pod 11.4 V. 

 
Odpojení baterie se provádí, jestliže napě tí na 
baterii klesne pod 10.2 V. Po zapnutí napájení  
vyšle ú středna vysílačem 5x zprávu RESET. 
Na pultu je tato zpráva přijata s číslem objektu 
zadaným v programové  sekci [40], viz str. 70. 
Pokud je ú středna napájena pouze z baterie, 
lze ji zapnout stiskem tlačítka START. Jinak 
ú středna nenabě hne. 
Odbě r desky ú středny a vysílače v klidové m 
stavu je maximálně  400 mA. Doba provozu 
ú středny na baterii je př ibližně  7-krát kapacita 
baterie v Ah, a to za předpokladu, že se zane-
dbá odbě r čidel, která jsou rovně ž zálohována 
baterií. Př i použití baterie 6.5 Ah je to 6.5 × 7 = 
45.5 hodin. Při zapojení vě tšího počtu čidel se 
tento čas zkracuje. Doporučený rozsah kapaci-
ty baterie je 1.2 Ah až 7 Ah, jmenovité  napě tí 
je 12 V. Malá kapacita baterie může způsobit 
kolísání napájecího napě tí, zejmé na při vysílá-
ní. 

Napájení stejnosměrným napětím 

Provádí se přes svorku ±13 V. Na svorku 
±13 V se přivádí napě tí v rozsahu 13,5 až 
13,8 V. Je možno použít např. napájení 
z externího výstupu EZS označované ho AUX. 
Při nižším napě tí nebude baterie v ú středně  
nabita na plnou kapacitu, což může mít za 
následek kratší chod ú středny po výpadku 
napájení. Hlášení „porucha baterie“ se odesílá, 
pokud napě tí na vstupu ±13 V klesne pod 
11.2 V. Hlášení „obnovení baterie“ se posílá, 
pokud napě tí na vstupu ±13 V stoupne nad 
12.2 V. Při poklesu napě tí pod 10.2 V dojde 
k odpojení interní baterie. 

1.4.7 Připojení telefonního komunikátoru 
DTX 04 - TK 

Telefonní komunikátor umožňuje připojení 
ú středny AMOS 1600 po telefonní lince k pultu 
centralizované  ochrany. Další funkcí komuni-
kátoru je příjem telefonních zpráv z externí 
ú středny a přesmě rování do vysílače ú středny. 
V závislosti na konfiguraci systé mu a požadav-
cích zákazníka lze zvolit jednu z následujících  
variant zapojení: 
 
• Komunikátor přenáší zprávy z ú středny 

AMOS 1600 na PCO. 
• Komunikátor přijímá zprávy z externího 

zařízení EZS (zabezpečovací ú středny). 
K jedné  ú středně  AMOS 1600 lze připojit 
až 8 externích ú středen EZS. 

• Komunikátor plní obě  funkce uvedené  
výše. 

 
Telefonní komunikátor se k procesorové  desce 
AMOS 1600 připojuje konektorem procesorové  
desky. Je umístě n v krabici v pravé  části kolmo 
na procesorovou desku vedle VF dílu ú střed-
ny.  
 
Upozorně ní: Svorkovnice telefonního komuni-
kátoru pro připojení telefonní linky je odníma-
telná. Na desce komunikátoru je připájena 
základna s kolíky, na kterou se ve smě ru kol-
mé m na desku nasune svorkovnice. 
 
Na pultu NAM PCO 2000 jsou zprávy přijaté  
telefonním komunikátorem přiřazovány objektu 
s číslem o 256 vyšším než je číslo objektu, 
nastavené  v ú středně . Odlišují se tak zprávy 
vyslané  vysílačem a telefonním komunikáto-
rem. Např. pokud má objekt číslo 42, pak se 
zprávy př ijaté  telefonním komunikátorem bu-
dou na pultu hlásit pod číslem objektu 
42 + 256 = 298. Uživatele pultu NAM SYSTEM 
2000 najdou podrobně jší informace v manuálu 
„Vyhodnocovací jednotka NAM SYSTEM 
2000“. 
Po připojení napájení je nutno nastavit správně  
položky v programovací sekcí [45], str. 71, 
určující podmínky zvednutí telefonní linky. 
Zadané  hodnoty musí odpovídat konfiguraci 
zapojení a skutečné mu stavu nastavení  
v externí zabezpečovací ú středně . 
Komunikátor neidentifikuje vytáčené  číslo, 
reaguje pouze na počet vytáčených cifer. Volte 
číslice „8“, kterým odpovídá vě tší počet pulsů. 
Po přijetí počtu cifer, určených v programovací 
sekci [45], komunikátor zvedne linku a zahájí 
příjem. Počet cifer zadaných v té to sekci musí 
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odpovídat počtu číslic telefonního čísla nasta-
vené ho v ú středně . 
Externí zabezpečovací ú středna musí mít na-
stavenou impulsní volbu. 
Komunikátor přijímá zprávy z externí zabezpe-
čovací ú středny ve formátech 4 + 2, 4 + 3, 
3 + 2 s paritou i bez parity. Lze použít impulsní 
formáty s komunikační rychlostí 10, 20, 40 bps 
nebo DTMF přenos s handshake 1400 Hz, 
2300 Hz nebo s dvojtó novým handshake. Dále 
je možno přijímat DTMF formát Ademco Con-
tact ID. 
Telefonní komunikátor nevysílá oznamovací 
ani vyzváně cí tó n zabezpečovací ú středně , 
takže pokud má ú středna volitelné  čekání na 
oznamovací nebo vyzváně cí tó n, je nutné  jej 
vypnout. 
Při připojování a zprovozňování komunikace 
postupujte podle pokynů uvedených v odstavci 
Testování telefonního komunikátoru na str. 15. 
Komunikátor je schopen vysílat zprávy na pult 
centralizované  ochrany ve vě tšině  bě žně  pou-
žívaných formátů. Viz Příručka programování, 
str. 66. 
Vytáčení čísel lze prové st jak pomocí DTMF, 
tak impulsní volbou (viz Programovací sekce 
[12], str. 61). 

Nastavení parametrů komunikátoru 

Přepínačem 1 v programovací sekci [12] 
(str. 61) se uvolňuje zápis do vyrovnávací pa-
mě ti telefonního komunikátoru. Ve vyrovnávací 
pamě ti čekají přijatá data na odeslání telefo-
nem. 
Další nastavení se provádí v programovací 
sekci [46] (str. 71). Přepínače 2 a 8 určují kmi-
točet a typ „handshake“, jimž potvrzuje ú střed-
na AMOS 1600 zvednutí telefonní linky nebo 
příjem dat. Pokud se nepodaří navázat komu-
nikaci, zkouší ú středna vysílat signály „hand-
shake“ jiných kmitočtů. 
Poloha přepínače 7 určuje příjem telefonních 
zpráv s paritou (přepínač nastaven) nebo bez 
parity (přepínač nenastaven). U formátu bez 
parity je zpráva platná, pokud byla přijata dva-
krát za sebou. U formátu s paritou stačí při-
jmout zprávu jednou s platnou hodnotou parity. 
Formáty bez parity jsou pomalejší, avšak ve 
srovnání s formáty s paritou snižují možnost 
přijetí falešných dat. Formáty s paritou lze 
využít na vnitřních telefonních linkách poboč-
kových ú středen, kde se dá předpokládat vyšší 
kvalitu přenosové  trasy. Přepínačem 1 lze 
nastavit akustickou signalizaci při přijmu tele-
fonním komunikátorem. Tuto volbu lze využít 
pro testovací účely. 
V programovací sekci [45] (viz str. 71) se na-
stavuje počet vytáčených číslic z připojené  

zabezpečovací ú středny a počet zvoně ní 
z telefonní linky, po nichž ú středna AMOS 
1600 zvedne telefonní linku. Podrobné  infor-
mace jsou uvedeny v následujících odstavcích, 
které  popisují jednotlivé  varianty př ipojení za-
bezpečovací ú středny s ú střednou AMOS 
1600. 

Nastaveni identifikačních čísel přijímaných 
telefonních zpráv 

Podmínkou zpracování telefonní zprávy 
ú střednou je shoda přijaté ho identifikačního 
čísla s hodnotou nastavenou v konfiguraci 
ú středny v programovací sekci [84] (str. 77). 
Ústředna umožňuje zadat osm různých identi-
fikačních čísel. Standardně  jsou identifikační 
čísla čtyřmístná. U třímístných identifikačních 
kó dů se zadává v konfiguraci čtvrtá číslice 
nulová (klávesou [2ND]). Požadavek shodnosti 
přijatých identifikačních kó dů s kó dy předem 
nastavenými v ú středně  zvyšuje bezpečnost 
systé mu. 

Přenos zpráv z ústředny na PCO  

Je to nejbě žně jší druh provozu. Způsob př ipo-
jení je znázorně n na obr. 5: „Připojení telefon-
ního komunikátoru k lince“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 5: „Připojení telefonního komunikátoru k lince“ 

Telefonní linku připojíme na vstupy RING a 
TIP, propojky JP 1, JP 2 a JP 3 je nutno pone-
chat rozpojené . K svorkám R1 a T1 lze př ipojit 
bě žný telefonní přístroj. 
Pokud je požadováno, aby ú středna př ijímala 
zprávy z pultu (např. downloading), je nutno 
nastavit počet zvoně ní, po nichž komunikátor 
zvedne linku. Pokud se nepředpokládá příjem 
zpráv z pultu, zadejte hexadecimální číslici F. 
Viz programovací sekce [45], str. 71. 

Příjem zpráv z externí ústředny 

V té to variantě  je komunikátor využit pouze pro 
příjem zprávy z externí telefonní ú středny. 

DTX 04
TK

RING 
TIP R1 T1 

 JP 1

konektor 
proces.
des-
ky 

 JP 2
 JP 3

telefonní linka telefonní přístroj
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Sché ma připojení je zobrazeno na obr. 6: „Při-
pojení telefonního komunikátoru k externímu 
EZS“. Propojky JP 1, JP 2 a JP 3 jsou propo-
jeny. 
Telefonní komunikátor DTX 04 - TK umožňuje 
připojit k  ú středně  AMOS 1600 externí zabez-
pečovací ú střednu, komunikující po telefonní 
lince formáty 4 + 2, 4 + 3, 3 + 2 s paritou i bez 
parity. Je možný DTMF přenos nebo impulsní 
přenos komunikační rychlostí 10, 20 nebo 40 
bps s handshake 1400 Hz, 2300 Hz a 
s dvojtó novým handshake. Ústředna je schop-
na zpracovat rovně ž formát Ademco Contact 
ID. 

 
obr. 6: „Připojení telefonního komunikátoru 
k externímu EZS“  

Po připojení napájení je nutno nastavit správně  
podmínky pro zvednutí linky tak, aby odpoví-
daly nastavení zabezpečovací ú středny. Počet 
vytáčených cifer, po nichž má komunikátor 
zvednout telefonní linku, musí odpovídat počtu 
cifer telefonního čísla nastavené ho v externí 
ú středně  a musí být nastavena správně  frek-
vence pro handshake. Volte číslice, kterým 
odpovídá vě tší počet pulsů (např. osmičky). 
Poslední číslice musí mít hodnotu 8, 9 nebo 0. 
Zabezpečovací ú středna musí mít nastavenou 
impulsní volbu. 
Telefonní komunikátor nevysílá na linku ozna-
movací a vyzváně cí tó n, takže pokud má 
ú středna volitelné  čekání na oznamovací nebo 
vyzváně cí tó n, je nutné  jej vypnout. Př i připojo-
vání a zprovozňování komunikace lze využít 
akustické  signalizace bzučáku ú středny. Sed-
misegmentový displej zobrazuje stav komuni-
kace Viz Testování telefonního komunikátoru, 
str.15. 

Příjem zpráv z externí ústředny a přenos 
telefonních zpráv na PCO 

Sché ma zapojení je zobrazeno na obr. 7: „Při-
pojení komunikátoru k PCO a ext. EZS“. Při 
té to variantě  zapojení propojte svorky RING a 

TIP externí EZS se svorkami R1 a T1 telefon-
ního komunikátoru. Na svorky RING a TIP 
telefonního komunikátoru připojte vně jší tele-
fonní linku, ke svorkám R1 a T1 externí EZS 
může být připojen telefonní přístroj. Pokud 
používáte telefonní komunikátor s externí tele-
fonní linkou, pak je nutno nechat rozpojeny 
svorky JP 1, JP 2 a JP 3. 
 

EZS

DTX 04
TK

R1 T1
RING
TIP

RING
TIP R1 T1

tel. linkatel. přístroj

JP 1

JP 2
 JP 3

  
obr. 7: „Připojení komunikátoru k PCO a ext. EZS“ 

Je nutno správně  nastavit parametry zvednutí 
telefonní linky. (Viz Příručka programování, 
programovací sekce [45], str. 71.) Pokud je 
požadováno, aby telefonní komunikátor ne-
zvedal volání, přicházející z vně jší telefonní 
linky, nastavte druhou cifru v programovací 
sekci [45] hexadecimální F. První cifru nastav-
te tak, aby obsahovala počet cifer čísla tele-
fonního komunikátoru, které  je nastaveno 
v externí zabezpečovací ú středně .  
Při volbě  telefonního čísla v externí EZS se 
doporučuje volit číslice, jimž odpovídá vě tší 
počet pulsů (např. osmičky). Poslední číslice 
musí mít hodnotu 8, 9 nebo 0. 
Je nutno podotknout, že komunikátor DTX 04 
–  TK není schopen přesmě rovat zprávy přijaté  
po telefonní lince z externí ú středny na jinou 
telefonní linku. Pokud je požadován přenos 
zpráv na pult po telefonu, musí ú středna volat 
přímo na pult. K tomuto účelu může využít 
druhé  telefonní číslo. Relé  komunikátoru připo-
jí  externí ú střednu k telefonní lince. Vzhledem 
k tomu, že komunikátor reaguje na počet přija-
tých cifer, je nutno dodržet pravidlo, že tele-
fonní číslo pro komunikátor a telefonní číslo 
pro přímé  spojení s PCO musí mít odlišný 
počet cifer. Pokud komunikátor zjistí, že se 
vytáčí telefonní číslo s jiným počtem cifer, než 
má nastaveno, nechá hovor projít na vně jší 
telefonní linku. V případě  současné ho poža-
davku o telefonní přenos dat z externí zabez-
pečovací ú středny a z ú středny AMOS 1600, 
má prioritu ú středna AMOS. Pokud ú středna 
AMOS 1600 komunikuje s pultem centralizo-

EZS

R1 T1

RING
TIP

DTX 04 TK

RING
TIP

R1 T1R1 T1

JP 1

JP 2
JP 3
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vané  ochrany, není schopna př ijímat data 
z externí zabezpečovací ú středny. 
Od verze 4.00 je upraven firmware ú středny 
Amos tak, že pokud ú středna zjistí výpadek 
vně jší telefonní linky a připojí se přímo na tel. 
linku EZS. Tím umožní příjem zpráv z EZS a 
jejich odvysílání rádiem. Po obnovení vně jší 
telefonní linky se do 5 sekund tel. linka EZS 
uvolní. 

Testování telefonního komunikátoru 

Testování spojení mezi AMOS 1600 a PCO 

Při testování telefonního komunikátoru musí 
být ú středna v provozním režimu, tzn. na dis-
pleji bliká desetinná tečka. 
Zapnutím 1. přepínače v programovací sekci 
[46], str. 71, lze zapnout zvukovou signalizaci 
telefonní komunikace. 
Na připojené m externím zařízení EZS vyvolejte 
událost, která spustí komunikaci po tel. lince a  
sledujte displej. Při vzniku události, která se 
má přené st telefonním komunikátorem na 
PCO, zvedne ú středna telefonní linku (rozsvítí 
se LED HL 4) a po chvíli začne vytáčet tele-
fonní číslo. Pokud je nastaveno impulsní vytá-
čení, bliká LED HL 4 a je slyšet cvakání relé  
telefonního komunikátoru. 
PCO odpoví na zvoně ní tím, že zvedne tele-
fonní linku a pošle handshake, který je indiko-
ván na displeji ú středny rozsvícením písmene 
„H“. Potom ú středna vyšle svůj kó d a kó d udá-
losti, které  se také  zobrazují na displeji. Nasta-
vené mu komunikačnímu formátu (4 + 2, 4 + 3, 
3 + 2) odpovídá počet zobrazených čísel zprá-
vy (4 –  7). Vysílání jedné  události se opakuje, 
dokud není zpráva potvrzena signálem „kiss-
off“, který je indikován zobrazením „H“ na dis-
pleji. Maximální počet opakování je šest. Při 
bezproblé mové  komunikaci je každá zpráva 
vyslána dvakrát. (Pult kontroluje správnost dat 
tak, že přijme dvakrát po sobě  stejnou zprávu.) 
V průbě hu vysílání zpráv zobrazuje displej 
následující symboly: 
 
• číslo –  Číslo odpovídá právě  vysílané mu 

číslu. Nula je zobrazována jako „A“ (10 im-
pulsů). 

• „u“ –  Zvedá se telefonní linka. 
• „n“ –  Zavě šuje se telefonní linka. 
• „o“ –  Data se posílají rádiovou cestou. 
• „H“ –  Potvrzují se vyslaná data (je deteko-

ván „handshake“ nebo „kiss-off“ signál). 
 
Úspě šná komunikace vypadá např. takto: 
–  AMOS 1600 zvedne telefonní linku (rozsví-

tí se LED HL 4), chvíli počká a vytočí tele-

fonní číslo. Při impulsní volbě  bliká HL 4 a 
cvaká relé .  

–  „H“ –  Ústředna detekuje „handshake“ sig-
nál vyslaný PCO. 

–  XXXXXX –  Postupně  problikávají vysílaná 
čísla odpovídající identifikaci objektu a na-
stavené mu přenosové mu kó du. 

–  XXXXXX –  Postupně  problikávají stejná 
čísla, zpráva se vysílá opakovaně  (max. 
6x), dokud není potvrzena signálem 
„handshake“. 

–  „H“ –  Ústředna detekuje „kiss-off“ signál, 
potvrzující př ijetí dat. 

–  XXXXXX –  Postupně  problikávají data 
další zprávy. 

–  XXXXXX –  Zpráva se vysílá ještě  jednou. 
–  „H“ –  Příjem dat se potvrzuje zpě t zabez-

pečovací ú středně . 
–  „n“ –  Zavě šuje se telefonní linka. 
 
V průbě hu komunikace po telefonní lince se 
může rozsvítit symbol „o“ indikující posílání dat 
rádiem. Úspě šná komunikace se vyznačuje 
tím, že po každých dvou opakováních stejné  
zprávy následuje handshake („H“), a celá ko-
munikace je také  symbolem „H“ ukončena. 

Testování spojení mezi externím zařízením EZS 
a AMOS 1600 

Při testování telefonního komunikátoru musí 
být ú středna AMOS 1600 v provozním režimu, 
tzn. na displeji bliká desetinná tečka. 
Na př ipojené  zabezpečovací ú středně  vyvolej-
te ně jakou událost, která spustí komunikaci po 
tel. lince a sledujte displej. Zapnutím 1. přepí-
nače v programovací sekci [46] (str. 71) lze 
zapnout zvukovou signalizaci telefonní komu-
nikace, takže bzučák ú středny při příjmu zprá-
vy, vysílání zprávy a handshake pípá. 
Při vytáčení telefonního čísla se na displeji 
zobrazují čísla, odpovídající počtu již vytoče-
ných cifer, a současně  bliká LED HL 3. Po 
vytočení zvedne ú středna telefonní linku a 
rozsvítí se LED HL 4, která indikuje, že je 
zvednutá linka. Při zvednuté  telefonní lince 
displej zobrazuje následující symboly: 
 
• číslo –  Číslo odpovídá právě  přijímané mu 

číslu. Nula je zobrazována jako „A“ (10 im-
pulsů). 

• „u“ –  Zvedá se telefonní linka. 
• „n“ –  Zavě šuje se telefonní linka. 
• „o“ –  Přijatá data se posílají rádiovou ces-

tou. 
• „H“ –  Potvrzují se př ijímaná data nebo se 

posílá handshake. 
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Úspě šná telefonní komunikace vypadá např. 
takto (při nastavené m dvojciferné m vytáčené m 
čísle a s použitím formátu bez parity): 
–  „1“ –  Je detekováno vytočení prvního čísla 

zabezpečovací ú střednou. 
–  „2“ –  Je detekováno vytočení druhé ho 

čísla zabezpečovací ú střednou. 
–  Následuje 5 sekundová pauza, kdy 

ú středna čeká, zda se nebudou vytáčet 
ně jaké  další čísla. Pokud se tak nestane, 
zvedne telefonní linku (rozsvítí se LED HL 
4). 

–  „u“ –  Je zvednuta telefonní linka, čeká se 
na její ustálení. 

–  „H“ –  Ústředna posílá handshake a čeká 
na další data. 

–  XXXXXX –  Postupně  problikávají přijímaná 
čísla, odpovídající identifikaci objektu a 
nastavené mu přenosové mu kó du. 

–  XXXXXX –  Postupně  problikávají stejná 
čísla –  zpráva se přijímá 2 x, aby se za-
bránilo příjmu špatných dat. 

–  „o“ - Vysílají se př ijatá data rádiovou ces-
tou. 

–  „H“ –  Příjem dat se potvrzuje zpě t zabez-
pečovací ú středně . 

–  XXXXXX–  Postupně  problikávají data další 
zprávy. 

–  „o“ - Opakuje se vysílání předchozích přija-
tých dat rádiovou cestou. 

–  XXXXX –  Přijímají se opakovaná data 
další zprávy. 

–  „o“ - Data se vysílají rádiovou cestou. 
–  „H“ –  Příjem dat se potvrzuje zpě t zabez-

pečovací ú středně . 
–  „n“ –  Zavě šuje se tel. linka. 
 
Symbol „o“ vysílání dat rádiovou cestou se 
nemusí zobrazit po každé  zprávě . Správná 
komunikace se vyznačuje tím, že po každých 
dvou datech následuje „handshake“ (H), a celá 
komunikace je také  symbolem H ukončena. 

Testování spojení mezi externím zařízením EZS 
a PCO 

Pokud nastavíte externí zařízení EZS tak, aby 
posílalo zprávy současně  na dvě  telefonní 
čísla, a jedno z nich vyhradíte pro telefonní 
komunikátor ú středny AMOS 1600 a druhé  pro 
přenos zpráv přímo na pult centralizované  
ochrany, je vhodné  otestovat také  spojení pří-
mo na pult.  
Při testování telefonního komunikátoru musí 
být ú středna AMOS 1600 v provozním režimu, 
tzn. na displeji bliká desetinná tečka. 
Na př ipojené  zabezpečovací ú středně  vyvolej-
te ně jakou událost, která spustí komunikaci po 
telefonní lince a sledujte displej. Při vytáčení 

telefonního čísla externím zařízením EZS se 
na displeji zobrazují čísla, odpovídající počtu 
již vytočených cifer, a současně  bliká LED HL 
3. Telefonní číslo na PCO musí mít jiný počet 
cifer než číslo určené  pro předávání zpráv 
ú středně  AMOS 1600 přes telefonní komuniká-
tor nebo musí být vytáčeno tó novou volbou, 
kterou telefonní komunikátor nedetekuje. 
Ústředna na displeji zobrazuje pořadí vytáčené  
cifry a zvedne linku pouze tehdy, když zařízení 
EZS vytočilo nastavený počet cifer následova-
ný pě tisekundovou pauzou. Vytáčení tó novou 
volbou externím zařízením EZS telefonní ko-
munikátor nedetekuje a ani nezobrazuje. (Vý-
jimkou je okamžik zvednutí nebo zavě šení 
linky externím zařízením EZS, kdy se na dis-
pleji může objevit znak „F“.) Tó novou volbu lze 
tedy použít pro přenos zpráv přímo na PCO. 
Telefonní číslo určené  pro předávání zpráv 
ú středně  AMOS 1600 musí být vytáčeno im-
pulsně . 
Při komunikaci externího zařízení EZS na pult 
centralizované  ochrany nesmí ú středna AMOS 
1600 zvednout telefonní linku. Úspě šná komu-
nikace je taková, kdy zpráva dojde po telefonní 
lince přímo na pult. 

Proč nefunguje tel. komunikace? 

Ú středna nepřijímá zprávy z externí ústředny 

Pokud ú středna AMOS 1600 nedetekuje po 
delší dobu vytáčení tel. čísla, je buď špatně  
nastaveno vytáčení na straně  externího zaří-
zení EZS, není správně  př ipojena vně jší tele-
fonní linka nebo jsou chybně  nastaveny pro-
pojky JP 1, JP 2 a JP 3. Je také  vhodné  zkont-
rolovat, zda není na straně  externí zabezpečo-
vací ú středny nastavena příliš dlouhá prodleva 
před nebo mezi vytáčením telefonního čísla, 
případně  zda EZS nevyžaduje oznamovací 
nebo vyzváně cí tó n. Externí zařízení EZS musí 
být nastaveno na impulsní vytáčení tel. čísla, 
určené ho pro předávání dat zabezpečovací 
ú středně  AMOS 1600. Poslední číslice tele-
fonního čísla musí mít hodnotu 8, 9 nebo 0. 
Pokud ú středna detekuje vytáčení tel. čísla, 
ale nezvedá telefonní linku (Zobrazují se cifry, 
ale nerozsvítí se HL 4.), je patrně  chyba v na-
stavení počtu vytáčených čísel. Zkontrolujte, 
zda první cifra v programovací sekci [45] 
(str. 71) odpovídá počtu cifer telefonního čísla 
nastavené ho v externí EZS, případně  nastavte 
číslo v zabezpečovací ú středně  tak, aby bylo 
složeno z číslic 8. 
Pokud ú středna zvedne telefonní linku a zob-
razí ně kolikrát „H“ před tím, než začne přijímat 
data, je chyba pravdě podobně  v nastavení 
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frekvence „handshake“. Zkuste změ nit stav 
přepínače 2 v programovací sekci [46] (str. 71) 
a komunikaci opakovat. 
 

Odesílané  zprávy nedojdou na telefonní linku 
PCO 

Zkontrolujte, zda je správně  nastaveno tele-
fonní číslo, komunikační formát, identifikační 
číslo a kó d události, který se používá pro tes-
tování spojení. Přesvě dčete se, zda volané  
číslo není obsazeno a zda PCO po zvednutí 
linky pošle „handshake“. Zkontrolujte, zda je 
identifikační číslo přijímaných telefonních zpráv 
nakonfigurováno v ú středně  AMOS 1600 
v programovací sekci [84] (viz str. 77). 
Pokud na pult centralizované  ochrany nedo-
jdou zprávy z externího zařízení EZS (telefonní 
linkou), ově řte, zda AMOS 1600 nezvedá tele-
fonní linku při vytáčení čísla určené ho pro 
PCO. Pokud zvedá, zkuste změ nit způsob 
vytáčení na tó novou volbu. (Číslo určené  pro 
ú střednu se musí vytáčet impulsně .) Pokud to 
není možné  (např. z důvodu př ipojení k ne-
vhodné  telefonní ú středně  nebo pokud externí 
EZS neumožňuje vytáčet jedno číslo impulsně  
a druhé  tó nově ), zkuste změ nit počet cifer 
telefonního čísla určené ho pro komunikaci 
s ú střednou AMOS 1600. 
Pokud problé my přetrvávají, zkuste připojit 
externí zařízení přímo (vynechat AMOS 1600) 
a komunikaci zopakovat, abyste vyloučili, že 
chyba není přímo v zařízení externí EZS. 

1.4.8 Sé riový komunikátor DTX 04 – RS 

Sé riový komunikátor umož-
ňuje komunikaci s ně kterými 
typy ú středen jako např. 
GALAXY a ULTIMATE 
prostřednictvím rozhraní UNI 
1 od firmy Olympo Controls. 
Modul UNI musí obsahovat 
verzi software 2.0 D a vyšší, 
která podporuje komunikaci 
s ú střednou AMOS 1600, 
modulem GOLDCOM, nebo 
ú středny ARITECH s modu-

lem SPY. Sé riový komunikátor DTX 04 - RS se 
připojuje k procesorové  desce tak, že je umís-
tě n kolmo na procesorovou desku vedle VF 
dílu ú středny. Na procesorové  desce je konek-
tor sé riové ho komunikátoru umístě n vedle 
ovládacích tlačítek a je označen popisem 
RS 232. 
 

Sé riový komunikátor má odnímatelnou svor-
kovnici, ke které  se připojí konektor pro modul 
UNI. 
 
Po připojení je nutno nakonfigurovat připoje-
nou zabezpečovací ú střednu tak, aby posílala 
data na sé riovou tiskárnu a nastavit správně  
modul UNI a modul SPY (popsáno v návodech 
k modulům). Pokud ú středna AMOS 1600 
přijme sé riovým komunikátorem významovou 
zprávu, pošle ji jako kó d události. Na PCO 
NAM SYSTEM 2000 se tato zpráva zobrazí 
pod číslem stejným jako zpráva z tel. komuni-
kátoru, tzn. o 256 vyšším, než je nastavené  
číslo objektu. 
Komunikace s modulem UNI a SPY je podmí-
ně na vypnutím přepínače 7 v programovací 
sekci [83] (str.76). 
Kó dy událostí, odesílané  modulem UNI a SPY 
jsou dvoubytové . Vzhledem ke skutečnosti, že 
formát NAM SYSTEM 2000 umožňuje zpraco-
vávat pouze jednobytové  kó dy, lze kó dy přijaté  
z modulu UNI a SPY interně  převé st na kó dy 
jednobytové . Uživatel má možnost buď ignoro-
vat horní byte př ijaté  zprávy anebo překó dovat 
přijaté  kó dy podle převodní tabulky, uvedené  
v příloze 3, str. 85. Jednou ze dvou zmíně ných 
variant lze zvolit nastavením přepínače 6 
v programovací sekci [83] (str.76). V případě  
formátů NAM GLOBAL a Radom STX 20 není 
konverze provádě na. Celý dvoubytový kó d je 
odeslán vysílačem. Od verze firmware 4.00 lze 
hlídat spojení s modulem UNI nastavením 
přepínače 4 v sekci [83]. V případě  výpad-
ku/obnovy spojení se odešlou kó dy uložené  
v programovací sekci [35] tak, že hodnota 
uložená v té to sekci se odešle na nejvyšších 
osmi bitech zprávy. Tyto zprávy se odesílají ve 
formátu nastavené m v programovací sekci 
[80]. Pokud je ve formátu identifikace odesíla-
tele (jedna cifra), dojdou ze zařízení 15 deka-
dicky, tzn. že se stejné ho objektu jako chodí 
zprávy z ú středny připojené  přes UNI.  

1.4.9 Testování sé riové  komunikace 
s modulem UNI 

V provozním režimu je ú spě šná sé riová komu-
nikace indikována bliknutím svítivé  diody HL 2. 
Ústředna zjišťuje příjem nové  zprávy každé  2-3 
sekundy, takže při správné m připojení by mě la 
v tomto intervalu blikat LED HL 2. Modul UNI 
indikuje činnost sé riové ho rozhraní „PCO vý-
stup“ blikáním LED –  jedna blikne při příjmu 
dat modulem, druhá při vyslání. Tyto LED bli-
kají i tehdy, pokud nedojde k žádné  události –  
ú středna se periodicky dotazuje a modul UNI 
mu odpovídá. Pokud přijde významová zpráva 
(příchod, odchod, poplach, technická porucha 
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apod.), kodé r ji odešle. Kó dy jsou uvedeny 
v příloze 1, str. 80. 
Pokud po bliknutí LED HL 2 neblikne ani jedna 
z LED, označených PCO (výstup na modulu 
UNI), je nutno zkontrolovat připojení sé riové  
linky a komunikátoru RS 232. Pokud LED na 
UNI blikají a nebliká LED HL 2, pak je chyba 
pravdě podobně  v připojení vodiče, propojující-
ho vývod TxD na konektoru UNI a svorku R 
sé riové ho komunikátoru. 
Pokud ú středna načte více než 8 zpráv, které  
nestačila odvysílat rádiem, pozastaví komuni-
kaci s modulem UNI. LED sé riové  komunikace 
HL 2 přestane blikat. V tomto případě  v pě ti-
sekundových intervalech bliká vysílací LED HL 
6. Když počet neodvysílaných zpráv klesne 
pod 8, komunikace s UNI se obnoví a LED HL 
2 začne blikat. 

1.4.10 Připojení EPS komunikátoru 

EPS komunikátor se připojuje na stejný vstup 
jako sé riový komunikátor DTX 04 –  RS. EPS 
komunikátor slouží k připojení různých zařízení  
požární signalizace. Podpora komunikátoru je 
zajiště na pouze v sítích Global a Global 2. 
Podmínkou správné  funkce je nastavení pře-
pínače 7 v programovací sekci [83] (str. 76). 
Komunikace probíhá v režimu dotaz-odpově ď. 
Komunikátor EPS pošle data, která jsou buď 
potvrzena nebo odmítnuta ú střednou. Odmít-
nuta data se periodicky odesílají až do oka-
mžiku, kdy jsou ú střednou akceptována.  
Příjem dat z komunikátoru EPS je indikován 
svítivou diodou HL 2. 
V případě  výpadku/obnovy spojení se odešlou 
kó dy uložené  v programovací sekci [35] tak, že 
hodnota uložená v té to sekci se odešle na 
nejvyšších osmi bitech zprávy. Tyto zprávy se 
odesílají ve formátu nastavené m 
v programovací sekci [80]. Pokud je ve formátu 
identifikace odesilatele (jedna cifra), dojdou ze 
zařízení 15 dekadicky, tzn. že se stejné ho 
objektu jako chodí zprávy z ú středny připojené  
přes EPS komunikátor. 

1.4.11 Svítivé  diody (LED) 

V režimu testování indikují svítivé  diody různé  
binární hodnoty. Za provozu (na displeji bliká 
tečka) je význam svítivých diod následující: 

napájení

vysílání

poruchatelefonní linka

příjem tel. dat

HL 2

HL 3

HL 4 HL 7

HL 5

HL 6
příjem ser. dat

 
 
• LED napájení svým svitem indikuje pří-

tomnost síťové ho napájení. Pokud bliká, 

tak je vysílač napájen pouze 
z akumulátoru, při poruše baterie se roz-
svítí LED porucha. 

• Vysílací svítivá dioda blikne pokaždé , když 
se odvysílá zpráva vysílačem. 

• LED porucha se rozsvítí, pokud se objeví 
ně jaký problé m, např. při hlášení porucha 
baterie. 

• LED telefonní linky svítí tehdy, pokud zaří-
zení komunikuje telefonní linkou s externí 
zabezpečovací ú střednou buď přímo 
(svorky R1, T1) nebo přes telefonní síť a 
vstup externí tel. linky (RING, TIP). 

• LED příjem telefonních dat bliká při provo-
zu telefonního komunikátoru. Pokud je te-
lefon zavě šen, svítí př i vytáčení čísla př i-
pojenou zabezpečovací ú střednou nebo 
při detekci zvoně ní z vně jší telefonní linky. 
Pokud je telefon zvednutý, bliká při vysílá-
ní dat zabezpečovací ú střednou. 

• LED příjem sé riových dat blikne po každé  
ú spě šné  komunikaci s modulem UNI 1. 
Ústředna se každé  2-3 sekundy dotazuje, 
zda má modul UNI ně jaká data a pokud 
dostane odpově ď, pak blikne LED HL 2. 
Tato dioda také  indikuje příjem dat 
z komunikátoru EPS. Dioda blikne po kaž-
dé m příjmu platné ho rámce. 

1.4.12 Displej 

Displej zobrazuje různé  údaje podle toho, 
v jaké m stavu se ú středna nachází.  
Za provozu na displeji pravidelně  bliká tečka a 
případně  se zobrazují doplňující informace o 
stavu telefonní komunikace: 

 telefonní komunikátor „zvedá linku,“ 

 telefonní komunikátor „zavě šuje linku,“ 

 přijatá data se vysílají rádiovou cestou, 

 potvrzují se data přijatá telefonním komuni-
kátorem. 
Pokud na displeji svítí hexadecimální číslice, 
její význam závisí na tom, zda svítí LED tele-
fonní komunikace –  HL 4. Pokud LED svítí, 
telefonem se již komunikuje. Displej zobrazuje 
právě  přijímané  číslo. Pokud LED nesvítí, tele-
fonem se ještě  nekomunikuje. V tom případě  
zobrazuje displej počet vytáčených čísel (Za-
bezpečovací ú středna vytáčí číslo.) nebo počet 
zvoně ní (volání z vně jší telefonní linky). Pís-
meno „F“ na displeji v okamžiku, když se ne-
komunikuje, indikuje příjem krátké ho impulsu, 
který může být způsoben zvednutím nebo 
zavě šením telefonní linky zabezpečovací 
ú střednou. 
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Při nastavování nebo testování ú středny po-
mocí tlačítek tečka nebliká (blíže viz část Na-
stavení vysílače, str. 20). Buď svítí, pokud se 
nastavuje pořadí položky nebo testu, nebo je 
zhasnutá, pokud se zobrazují údaje jednotli-
vých testů nebo čísla nastavovaných hodnot.  
Pokud v průbě hu nábě hu napájení dojde 
k chybě , ú středna zůstane ve speciálním sta-
vu, kdy na sedmisegmentové m displeji ú střed-
ny problikává text: 
 
• „PRVNI SPUSTENI" - Není inicializována 

pamě ť EEPROM. 
• „CHYBA VYSILACE" - Nelze naladit připo-

jený vysílač nebo vysílač není př ipojen. 
• „UPGRADE“ –  Je provádě n upgrade 

z nižší verze. 
 
Tyto výpisy jsou varováním, které  souvisí se 
zásadní chybou hardware nebo chybnou kon-
figurací dat v EEPROM. Potvrzením jedním 
z tlačítek SA 4 až SA 6 bude program pokra-
čovat v chodu. 
V prvním případě  zkontrolujte pojistku Po 1 a 
proveďte reset ú středny. Pokud nedojde 
k odstraně ní závady, kontaktujte dodavatele. 
V druhé m případě  zkontrolujte vysílač, případ-
ně  konektor vysílače, a stiskně te tlačítko 
RESET. Pokud je vysílač v pořádku, pak se při 
opě tovné m resetu ú středna rozbě hne. Tento 
výpis se také  objeví, pokud máte verzi ú střed-
ny bez vysílače a je přitom zapnut vysílač pře-
pínačem 8 v programovací sekci [12] (str. 61). 
Třetí výpis informuje, že verze software neod-
povídá datům v pamě ti EEPROM.  
V případě  upgrade software se původní konfi-
gurace přemaže novou, která je nastavena 
výrobcem. Uživatel musí prové st znovu celou 
konfiguraci ú středny. 

1.4.13 Ovládací tlačítka, přepínač a tlačítko 
RESET 

Ovládací tlačítka a přepínač se využívají pro 
nastavení konfigurace zařízení a pro testovací 
účely. Jelikož všechny potřebné  nastavovací 
položky jsou dostupné  z klávesnice, popis 
všech funkcí dostupných pomocí tlačítek nebyl 
začleně n do manuálu. Pro verze programu 
nově jší než 3.00 se používá jednotný software 
pro zabezpečovací ú střednu AMOS 1600 a 
kodé r NAM DTX 04-K. Přepnutí režimu se 
provádí výhradně  pomocí tlačítek. Druhý pří-
pad možné ho využití tlačítek je reset pamě ti 
EEPROM. 

SA 4
SA 5
SA 6

SA 2
(RESET)

přepínač

  

obr. 8: „Popis tlačítek procesorové  desky“ 

Stisknutím tlačítka RESET dojde k odstartová-
ní programu ú středny. 
Tlačítko RESET lze použít v případě  poruchy 
k opě tovné mu spuště ní celé ho systé mu. Reset 
nemá vliv na konfiguraci ú středny. 

Přepínání režimu kodé r-ústředna 

• Stiskně te tlačítka RESET a SA 6.  
• Uvolně te tlačítko RESET. Ozve se melo-

die. Po chvíli uvolně te tlačítko SA 6. Tím 
přepnete ú střednu do nastavovacího reži-
mu a na displeji by mě la trvale svítit dese-
tinná tečka.  

• Přepínač DIP nastavte tak, že přepínače 4, 
5 a 7 jsou v poloze ON a ostatní jsou 
v poloze OFF. Rozsvítí se znak „A“. 

• Stiskně te prostřední tlačítko (SA 5). Tečka 
na displeji zhasne. Opakovaným stiskem 
tlačítka SA 4 se na displeji objevují střída-
vě  číslice „0“ nebo „1“. Zadáním jedničky 
se zařízení přepne do režimu ú středny, 
zadáním nuly do režimu kodé ru. Výbě r se 
potvrdí tlačítkem SA 5. 

• Stiskem tlačítka RESET se ú středna pře-
pne zpě t do provozního režimu (na displeji 
bliká tečka). V nastavovacím režimu není 
možná obsluha z klávesnice. 

Alternativně  lze režim kodé r-ú středna přepínat 
také  z klávesnice v programovací sekci [48]. 

Reset paměti EEPROM pomocí tlačítek 

• Stiskně te tlačítka RESET a SA 5.  
• Uvolně te tlačítko RESET. Ozve se melo-

die. Po chvíli uvolně te tlačítko SA 5. Tím 
přepnete ú střednu do testovacího režimu a 
na displeji by mě la trvale svítit desetinná 
tečka.  

• Přepínač DIP nastavte tak, že přepínač 8 
je v poloze ON a ostatní jsou v poloze 
OFF. Rozsvítí se znak „1“. 

• Stiskně te prostřední tlačítko (SA 5). Tečka 
na displeji zhasne a inicializuje se obsah 
EEPROM. Úspě šná inicializace je signali-
zována rozsvícením znaku „0“. Dalším 
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stiskem tlačítka SA 5 se dostanete zpě t do 
testovacího režimu.  

• Stiskem tlačítka RESET se ú středna pře-
pne zpě t do provozního režimu (na displeji 
bliká tečka). V testovacím režimu není 
možná obsluha z klávesnice. 

Resetem pamě ti EEPROM z tlačítek se zaří-
zení přepne do režimu kodé ru. Pro přepnutí 
zpě t do režimu ú středny Amos je nutné  nasta-
vit do sekce [48] hodnotu 1. 

1.4.14 Nastavení vysílače 

Pro zprovozně ní vysílače je nutné  nastavit 
následující položky: 
 
• číslo objektu 
• číslo sítě  
• typ vysílače 
• stupeň vysílacího výkonu 
• vysílací kmitočet 
• číslo skupiny objektů pro formát GLOBAL 
• formát vysílaných dat 
 
Uvedené  veličiny se nastavují v programova-
cích sekcích [40], [41], [42], [43], [44], [47] a 
[82], str. 70 - 72, 76. Kontrola nastavené ho 
kmitočtu se provádí v sekci [58], str. 74. 
Pro sítě  NAM SYSTEM 2000 se nastavuje 
číslo vysílače v rozsahu 1 - 250, číslo sítě  
v rozsahu 0 –  3, pro sítě  RADOM je číslo vysí-
lače v rozsahu 0 –  255, číslo sítě  je 0 –  15, pro 
systé m GLOBAL a GLOBAL 2 je číslo vysílače 
0 –  255, číslo sítě  0 –  63, číslo skupiny objektů 
0 –  62. 
 
U ú středen Amos 1600 s verzí firmware 4.00 a 
vyšší je podpora víceuživatelských systé mů. 
Výrobce může u tě chto ú středen omezit rozsah 
čísla vysílače, čísla skupiny objektů pro formát 
NAM GLOBAL a číslo sítě . Pokud je ně která 
z tě chto hodnot mimo povolený rozsah rozsvítí 
se porucha 8. Při resetu ú středny klávesnice 
zabliká a zapípá a současně  blikají také  
všechny segmenty displeje a LED; piezoakus-
tický mě nič na desce ú středny po tuto dobu 
generuje klesající tó ny. 
 
Pro správnou funkci vysílače je třeba správně  
nastavit konfigurační položku smě rování dat 
v programovací sekci [42] (viz str. 70): 
0 - vysílače DTX 04 a DTX 05 (299 MHz –  345 
MHz) a TSM 450 s procesorovou deskou 
TSM 450 –  TC, 
1 - vysílače TSM 450 s propojovací deskou 
TSM 450 –  P, 
2 –  přesmě rování zpráv na sé riovou linku (ob-
jektové  zařízení ve sbě rné  stanici), 

3 –  vysílače TSM 452 a TSM 453 
 
V případě  formátu NAM SYSTEM 2000 se 
podle formátu vysílaných dat ú středna hlásí na 
pultu PCO NAM SYSTEM 2000 pod zadaným 
číslem objektu nebo číslem o 256 vyšším (viz 
Formát vysílaných kó dů, str. 45). V případě  
přenosu informace po telefonu se hlásí na 
pultu PCO NAM SYSTEM 2000 pod číslem o 
256 vyšším než je číslo objektu. 
Pult centralizované  ochrany př ijme zprávu, 
pokud jeho číslo sítě  souhlasí s číslem v přijaté  
zprávě . Tímto způsobem lze rozlišit objekty, 
které  pracují na stejné m kmitočtu, ale spolu-
pracují s jiným pultem. 
Výstupní výkon vysílače se nastavuje ve třech 
stupních (0.1, 0.5, 1 W) nebo čtyřech stupních 
(0.1, 0.25, 0.5, 1 W) podle použité ho typu vysí-
lače (viz str. 71). Vysílače TSM 453 mají ma-
ximální výstupní výkon 200 mW. Pro naprostou 
vě tšinu případu vyhoví maximální výkon. 
Nejjednodušším typem anté ny je prutová an-
té na, která se našroubuje přímo na krabici 
ú středny. V případě  montáže ú středny na zeď 
může malá vzdálenost anté ny od zdi způsobit 
potíže s příjmem vysílané ho signálu na pultu 
centralizované  ochrany. Prutové  anté ny dopo-
ručujeme používat pouze v lokalitách 
s dobrými příjmovými podmínkami. Lepších 
výsledků dosáhnete instalací trubkové  anté ny 
nebo vně jší anté ny umístě né  v místě , zaručují-
cím dobré  spojení s pultem centralizované  
ochrany.  
Vysílací kmitočty se nastavují u výrobce po 
dohodě  se zákazníkem. Zákazník má možnost 
zvolit jeden ze čtyř přednastavených kmitočtů. 
Nastavené  hodnoty lze zkontrolovat v progra-
movací sekci [58], str. 74. 

1.4.15 Pojistky 

Na procesorové  desce jsou umístě ny tř i skle-
ně né  pojistky: 
 
• Pojistka 12 V (Po 1) –  chrání zařízení na-

pájená z dvanáctivoltové ho zdroje –  bzu-
čák, klávesnici, vysílač a chrání také  proti 
přepó lování zálohovacího akumulátoru. 

• Pojistka AUX (Po 3) –  chrání před přetíže-
ním a zkratem na výstupu AUX, poskytují-
cím napájení zařízením umístě ným mimo 
desku ú středny. 

• Pojistka výstupu siré ny (Po 2) –  chrání 
před přetížením a zkratem výstup pro siré -
nu BELL. 

 
Pojistka 12 V na plošné m spoji označená jako 
Po 1 má hodnotu 1,5 A. Pojistka AUX, ozna-
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čená na plošné m spoji Po 3 má hodnotu 1 A. 
Pojistka výstupu siré ny (na plošné m spoji 
Po 2) má hodnotu 2 A. 
Výpadek pojistky Po 1 způsobí výpadek vysí-
lání, ztrátu telefonního spojení a chybnou 
funkci klávesnic. Po resetu ú středny se může 
objevit na displeji text (viz kapitola Displej, 
str. 18). 
Chyba pojistky Po 3 (1 A) je indikována, pouze 
pokud je výstup AUX zatížen. 
Zpráva o výpadku pojistky je generována pou-
ze v případě  narušení pojistek Po 2 nebo Po 3. 
 
Upozorně ní: Obvod testování vadných pojistek 
je sdílen s detekcí zvoně ní a detekcí vytáče-
né ho čísla. Přerušení pojistky Po 2 nebo Po 3 
naruší správný chod obvodu detekce a způso-
bí rozsvícení LED HL 3. 

1.4.16  Připojení bezpečnostní zóny 

Svorkovnice zařízení obsahuje 16 vstupů  pro 
připojení čidel. Tyto vstupy lze využit pro 16 
zó n ú středny. Osm vstupů je vyvážených, dal-
ších osm vstupů je napě ťových, oddě lených 
pomocí optočlenů. 
Komparační ú rovně  pro napě ťové  zó ny jsou 
uvedeny v tab. 1. Uživatel si může rovně ž zvo-
lit, jestli poplachový stav bude způsoben přive-
dením nebo přerušením napě tí na svorce na-
pě ťových vstupů, a to pro každý vstup samo-
statně . 
 
stav zó ny napě tí  odbě r 
sepnuto 9 až 50 V 1 až 5 mA 
neurčitý stav 3.5  až 9 V  
rozepnuto -50 až 3.5 V  
 

tab. 1: „Komparační ú rovně  napě ťových zó n“ 

Konfiguraci každé  zó ny lze prové st nezávisle 
podle potřeb uživatele. Vyvážené  vstupy lze 
zapojit buď jako jednoduché  nebo jako dvojité  
zó ny (neboli dvojitě  vyvážené  zó ny). Dvojité  
zó ny se chovají z hlediska uživatele jako dvě  
nezávislé  zó ny. Pokud budou všechny zó ny 
nakonfigurovány jako dvojitě  vyvážené , celko-
vý počet vyvážených zó n se zdvojnásobí. Při-
dáním dvojitě  vyvážené  zó ny se zruší jedna 
napě ťová zó na (napě ťová zó na se shodným 
pořadím jako dvojitě  vyvážená zó na), takže 
celkový počet zó n ú středny zůstává konstant-
ní. Nevyužité  vyvážené  vstupy nevyžadují 
připojení vyvažovacích odporů. 
Vyvážené  zó ny mohou být kontrolovány proti 
narušení i v případě , že nejsou aktivní. (sabo-
táž smyček). Systé m dokáže detekovat rozpo-

jení nebo zkrat vedení. Tuto vlastnost lze pou-
žit pro detekci rozpojení tamperu čidel. 
Příznak kontroly vedení se zadává jednotlivě  
pro každou zó nu ve stejné  programovací sekci 
jako typ zó ny. Typ zó ny (např. zpoždě ná, 
okamžitá, 24 hodinová) a další její vlastnosti se 
programují v programovací sekci [11] (viz Pří-
ručka programátora, sekce [11] Definice zó n, 
str. 58). Pokud je kontrola vedení zapnuta, 
potom přerušení nebo zkrat vedení způsobí 
okamžitý poplach a vyhlásí poruchu tamperu 
zó ny. 
V případě  montáže čidel v prostředích s vyso-
kou ú rovní rušení je možné  zapnout progra-
movou filtraci napě tí na vyvážených vstupech. 
Časová konstanta jednoduché ho filtru je asi 40 
ms. Filtrace se nehodí v případě  použití čidel 
s krátkými výstupními pulsy pod 300 ms (viz 
programovací sekce [46], str. 71). 

Zapojení vyvážených zón bez hlídání vedení 

N.C. 1k8

GND

Zi

jednoduchá zó na,
rozpínací kontakt
(normally closed)

jednoduchá zó na,
spínací kontakt
(normally open)

N.O.

1k8

Zi
GND

dvojitě  vyvážená zó na

N.C.1

2k 1k2

0.47k
N.C.2

Zi

GND
 

obr. 9: „Připojení čidel bez kontroly vedení“ 

U jednoduchých zó n lze zapojit čidla se spína-
cími i rozpínacími kontakty. U dvojitě  vyváže-
ných zó n lze použit pouze čidla s rozpínacími 
kontakty. Všechny přípustné  varianty zapojení 
zobrazuje obr. 9: „Připojení čidel bez kontroly 
vedení“. 
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Zapojení zón s hlídáním vedení a tamperu 
čidel 

jednoduchá zó na s tamperem, rozpínací kontakt

1k8

tamper1k8 Zi

N.C.

dvojitě  vyvážená zó na s tamperem

N.C.1

2k 1k2

0.47k
N.C.2

Zi

GND

tamper 2
tamper 1

 
obr. 10: „Zapojení čidel s kontrolou vedení a tampe-
ru“ 

Na  obr. 10 je znázorně no, jakým způsobem se 
zapojují  čidla s kontakty tamperu. Jsou zde 
zachyceny dvě  varianty zapojení –  pro jedno-
duché  a dvojitě  vyvážené  zó ny. Při tomto způ-
sobu zapojení lze použít pouze čidla 
s rozpínacími kontakty. 
Podrobné  sché ma připojení čidel k ú středně  
zobrazuje. První obrázek zobrazuje zapojení 
jednoduché  zó ny, druhý připojení dvojitě  vyvá-
žené  zó ny. 

Aktivace ústředny pomocí klíčů 

Vstupy ú středny AMOS 1600 lze využít rovně ž 
k její aktivaci a deaktivaci. Počet tě chto vstupů 
je omezen na osm. Mohou to být jak vyvážené , 
dvojitě  vyvážené  vstupy, tak i napě ťové  vstupy. 
U vyvážených vstupů lze kontrolovat jejich 
narušení pomocí tamperu zó ny. 
Ve srovnání s klávesnicí platí však ně která 
omezení: 
 
• Pomocí klíče nelze aktivovat a deaktivovat 

více sekcí najednou. Klíčem č. 1 se aktivu-

je 1. sekce, klíčem č. 2 druhá sekce, klí-
čem č. 3 třetí sekce atd. 

• Nelze pomocí dvou klíčů aktivovat stejnou 
sekci. 

• Nelze provádě t aktivaci s přechodem do 
stavu „doma“, ani dodatečnou aktivaci 
sekcí ve stavu „doma“. 

 
Vstupy pro př ipojení klíče reagují staticky. Na-
rušení vstupu znamená aktivaci sekce, obno-
vení vstupu její deaktivaci. 
Systé m umožňuje využívat současně  klíče i 
klávesnici. Současné  používaní klíčů a kláves-
nice může však vé st k potížím v určení skuteč-
né ho stavu ú středny. V případě  použití klíčů 
systé m nenabízí žádný způsob indikace stavu 
sekcí. Jedinou informaci o stavu sekcí ú střed-
ny je mechanická poloha klíče nebo přepínače, 
který jej nahrazuje. V případě  aktivace ú střed-
ny klíčem a následné  deaktivace klávesnicí 
ztrácí uživatel klíče informaci o stavu své  sek-
ce. Nepředpokládá se proto, že klíče a kláves-
nice budou využívány současně  pro zamknutí 
a odemknutí stejné  sekce. 

Konfigurace vstupů pro aktivaci klíčem 

Vstupy pro aktivaci klíčem se konfigurují 
v programovacích sekcích [11], [60] a [61] 
(str. 58, 75). V programovací sekci [11] 
(str. 58) se nastaví vlastnosti vstupu, ke které -
mu je připojen klíč. Nastavení se provede po-
mocí přepínačů 6, 7 a 8, které  slouží jinak k 
zadání rychlosti odezvy zó ny, nastavení tam-
peru zó ny a příznaku dvojitě  vyvážené  zó ny. 
Stav ostatních přepínačů může být libovolný. 
 
Příklad: bit 6 = 1, bit 7= 1, bit 8 = 1. 
 
Odezva vstupu pro klíč je pomalá  a je určena 
časem v programovací sekci [17] (viz str. 64). 
Vstup je chrá ně n tamperem a lze jej navíc 
použ ít pro dalš í klíč nebo čidla, protož e v sekci 
[11] je nakonfigurová na dvojitě  vyvá ž ená  zóna. 
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 ÚSTŘEDNA 

 

+ 
- 

NC 
COM 

NC 
COM 

AUX+ 
AUX- 

 Zi 
 COM 

výstup 
relé  

tamper 

ČIDLO 

1k8 

1k8 

 ÚSTŘEDNA 

 

AUX+ 
AUX- 

 Zi 
 COM 

+ 
- 

NC 
COM 

NC 
COM 

výstup 
relé  

tamper 

ČIDLO 2 

NC 
COM 

NC 
COM 

výstup 
relé  

tamper 

ČIDLO 1 

1k2 

0.47k 

2k0 

Zapojení se dvě ma čidly 
a hlídáním vedení a tamperu  

Zapojení s jedním čidlem 
a hlídáním vedení a tamperu  

+ 
- 

V programovací sekci [60] (str. 75) se přiřadí 
klíče k jednotlivým vstupům. V programovací 
sekci [61] (str. 75) se určí, které  klíče jsou ak-
tivní. Je třeba dbát na to, aby vstupy, které  
jsou určené  pro aktivaci klíčem, nebyly nakon-
figurovány v sekci [51] (str. 73) jako zó ny 
ú středny. Př iřazení vstupů bezpečnostním 
zó nám má totiž vyšší prioritu. 

1.5 Vlastnosti ústředny 

1.5.1 Definice pojmů 

S ohledem na usnadně ní výkladu a vyhnutí se 
případným nejasnostem uvádíme rejstřík zá-
kladních pojmů, používaných v tomto manuálu. 
 

Aktivace –  uvedení do stavu hlídání. Používá 
se v textu jako synonymum pro zamknutí ob-
jektu. Dojde k ní po zadání přístupové ho kó du 
(aktivace sekce, zó ny). 
 

obr. 11: "Sché ma zapojení ú středny a čidel" 
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Bit –  základní jednotka informace. Používá se 
při programování ú středny pro označení pořadí 
hodnot zadávaných v binární podobě . 
 
Č ástečná aktivace –  aktivace objektu po před-
chozím odpojení  ně kterých zó n 
 
Deaktivace –  zrušení stavu hlídání. Používá se 
v textu jako synonymum pro odemknutí objek-
tu. 
 
Downloading –  dálkový přístup do systé mu 
pomocí počítače. Umožňuje načtení stavu 
ú středny a změ nu její konfigurace prostřednic-
tvím telefonní nebo sé riové  linky. 
 
Dvojitě vyvážená zóna –  konfigurace zapojení 
vstupu, umožňující na jeden vstup připojit dvě  
čidla, př ičemž ú středna je schopna rozlišit, 
které  čidlo způsobilo změ nu stavu vstupu. 
Z hlediska uživatele se tato zó na chová jako 
dvě  nezávislé  zó ny. 
 
EZS –  elektronická zabezpečovací signalizace. 
Je to zařízení, sloužící pro ostrahu objektů, 
jehož specifikace je přesně  vymezena státní 
normou. 
 
Instalační kód –  speciální kó d, který umožňuje 
mě nit konfiguraci ú středny 
 
Konfigurace zón - přiřazení zó n jednotlivým 
sekcím a určení jejich vlastností. Provádí se 
v programovací sekci [11] a [51]. 
 
Master kód –  speciální kó d, který se používá 
pro vstup do uživatelských funkcí a zadávání 
nových přístupových kó dů. Lze jej použít také  
pro otevření a zavření objektu. 
 
Programovací sekce –  Hodnoty pro konfiguraci 
ú středny jsou rozdě leny do skupin (programo-
vacích sekcí). Každá programovací sekce má 
dvojmístné  identifikační číslo.  
 
Přístupový kód –  kó d, který slouží k otevření a 
zavření objektu  
 
Pult centralizované  ochrany (PCO) –  zařízení, 
které  monitoruje informace o stavu zabezpe-
čovacích ú středen, přijímané  pomocí telefonní 
linky, rádiové ho přijímače nebo jinou cestou. 
  
Sdílená zóna –  zó na, která je přiřazena do více 
než jedné  sekce 
 
Sekce –  množina zó n, které  se aktivují nebo 
deaktivují společně  při zadání přístupové ho 

kó du. U jiných typů ú středen použity termíny 
blok, podsysté m nebo grupa. 
 
Tamper –  mechanický kontakt, který indikuje 
otevření krabice čidla nebo ú středny  
 
Zóna –  množina čidel, připojených k jednomu 
vstupu ú středny 

1.5.2 Popis systé mu  

Ústředna AMOS 1600 může pracovat jako 8 
oddě lených bezpečnostních systé mů, defino-
vaných jako sekce. Rozdě lení ú středny do 
sekcí umožňuje selektivní přístup do jednotli-
vých částí zabezpečované ho objektu. 
Je nutno podotknout, že sekce nejsou zcela 
nezávislé . Časové  prodlevy příchodu, odcho-
du, siré na, nastavení komunikátoru a další 
parametry jsou společné  pro všechny sekce. 
Programování ú středny se provádí společně  
pro všechny sekce. 
Aktivace a deaktivace systé mu se provádí 
čtyřmístným nebo šestimístným přístupovým 
kó dem, pomocí maximálně  osmi klíčů (viz 
str. 22) anebo dálkové  z programu Amos Ma-
nager (není v základní sestavě ). Ústředna 
umožňuje zadat 16 různých přístupových kó dů 
a dva master kó dy. Aktivace pomocí klíče se 
spustí narušením určené ho vstupu ú středny, 
deaktivace obnovením tohoto vstupu. 
 
Aktivace a deaktivace se vždy vztahuje k sek-
cím.  
Zadáním přístupové ho kó du nebo změ nou 
stavu vstupu pro aktivaci klíčem dojde ke změ -
ně  stavu sekce a v důsledku toho ke změ ně  
stavu jednotlivých zó n. 
 
Po prvním zapnutí jsou všechny vyvážené  
zó ny přiřazeny první sekci. Napě ťové  zó ny 
nejsou nakonfigurovány. Nejsou nakonfiguro-
vány žádné  klíče. 
Jednomu přístupové mu kó du může být př iřa-
zeno ně kolik sekcí. Podle nastavení systé mu 
lze tyto sekce nastavovat buď jednotlivě  anebo 
lze změ nit stav všech sekcí najednou. Změ nu 
stavu jednotlivých sekcí se provádí pomocí 
menu, které  se objeví po zadání přístupové ho 
kó du. Jednomu klíči je vždy přiřazena pouze 
jedna sekce. 
Ústřednu lze naprogramovat pomocí klávesni-
ce, po sé riové  lince nebo po telefonní  lince 
(downloading). Programované  parametry jsou 
rozdě leny do programovacích sekcí. Každá 
sekce má své  dvojciferné  číslo.  
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Systé m umožňuje připojení čtyř klávesnic, 
které  jsou rovnocenné  z hlediska programová-
ní a ovládání systé mu.  

obr. 12: „Význam kláves na klávesnici ve výchozím 
stavu" 

Klávesnice poskytuje kompletní informaci o 
stavu ú středny pomocí kontrolek kláves, kont-
rolek READY, ARMED a bzučáku. Význam 
kontrolek se může mě nit  podle stavu, v ně mž 
se systé m nachází. Stav ú středny lze monito-
rovat rovně ž po telefonní a sé riové  lince. 
Klávesnice plní tyto základní funkce: 
 
• slouží k programování systé mu, 
• slouží k aktivaci a deaktivaci systé mu, 
• poskytuje informace o stavu systé mu. 
 
Klávesnice má 18 kláves, z nichž 17 je pro-
svě tlených. Obsahuje dvě  kontrolky READY a 
ARMED. Všechny klávesnicové  povely se 
uskutečňují po sobě  jdoucími stisknutími jed-
notlivých kláves.  
Výjimkou je stisknutí kombinace dvou kláves, 
čímž se aktivují funkce Požár [F], Nemocnice  
[A] a Tíseň [P] (viz Klávesové  kombinace [F] - 
[A] - [P], str. 38). 
Klávesnice se standardně  nachází ve výcho-
zím stavu. Pokud nebude po dobu dvou minut 
stisknuta žádná klávesa, klávesnice se vždy do 
výchozího stavu vrátí. Význam kontrolek ve 
výchozím stavu je znázorně n na obr. 12. 
Kontrolka ARMED svítí, když je alespoň jedna 
zobrazovaná sekce aktivovaná, kontrolka  
READY svítí, když jsou všechny neaktivované  
zobrazované  sekce připraveny k aktivaci. Uži-
vatel má možnost vyřadit zobrazování všech 

kontrolek. Nastavení se provádí v programo-
vací sekci [14], přepínač 7. Vypnutí přepínače 
způsobí, že ve výchozím stavu svítí po vyprše-
ní dvou minut od zadání posledního přístupo-
vé ho pouze klávesa [ENTER] (viz programo-
vací sekce [14], str. 63). 
Pozn.: Jednotlivé  klávesy mají více významů, 
než je uvedeno na obrázku. Více o klávesnici 
viz Příručka programování, str. 51. 
Režim zobrazení s přístupovým kó dem umož-
ňuje zabránit nepovolaným osobám přístup 
k informacím o stavu ú středny. Zobrazování je 
uvolně no po zadání přístupové ho kó du uživa-
telem. Každý uživatel má pouze přístup k in-
formacím, týkajícím se stavu svých sekcí. Stav 
ostatních sekcí není pro ně j přístupný. 
Klávesnice zpřístupňuje i jiné  funkce kromě  již 
popsaných, jako je odpojování zó n, zobrazení 
stavu sekcí, poruchových stavů, pamě ti popla-
chů, pamě ti událostí aj. 

Nastavení počtu sekcí a konfigurace zón 

Rozdě lení systé mu do sekcí se provede ve 
dvou krocích: 
 
• Nejprve se stanoví počet sekcí systé mu 

(viz programovací sekce [50], str. 73).  
• Každé  sekci se přiřadí množina zó n (viz 

programovací sekce [51], str. 73). Jedna 
zó na může být př iřazena do více sekcí.  

 
Zó na, která není přiřazena do žádné  sekce, je 
systé mem ignorována. 

Typy zón 

Ústředna rozlišuje osm základních typů zó n: 
1. standardní zpoždě ná zó na 
2. okamžitá zó na 
3. vnitřní zó na 
4. vnitřní zó na s funkcí doma/odchod 
5. 24-hodinová zó na siré na 
6. 24-hodinová zó na siré na/bzučák 
7. 24-hodinová zó na bzučák 
8. pomocná zpoždě ná zó na 
 
Uvedené  typy zó n lze rozdě lit do dvou základ-
ních skupin: 
 
• zó ny hlídané  pouze při aktivaci sekce (typ 

1 - 4 a 8), 
• 24 - hodinové  zó ny, hlídané  nepřetržitě  

nezávisle na aktivaci sekcí (typ 5, 6, 7). 
Tento typ zó ny se používá zejmé na pro 
požární čidla nebo jako ochrana proti sa-
botáži bezpečnostního systé mu. 

 

kontrolka ARMED(červená) 

kontrolka READY (zelená) 

2ND rozdě lení do sekcí 
TRBL indikace poruchy 
MEM pamě ť poplachů 
BYP odpojení zó ny 

potvrzení údajů 

návrat bez potvrzení  

 1  2  3 

 4  5  6 

 7  8  9 

2ND 

TRBL 

MEM 

BYP 11 12  0 

CLEAR ENTER 
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1. Standardní zpožděná zóna má vstupní a 
výstupní prodlevu a je bě žně  užívaná pro 
vstupní/výstupní dveře. Doba pro odchod 
začíná plynout ihned po aktivaci systé mu a 
lze ji signalizovat přerušovaným tó nem 
bzučáku klávesnice. Zó na může být ote-
vřena a zavřena bě hem doby pro odchod 
bez toho, že by způsobila poplach. Při na-
stavené m přepínači 7 v programovací sek-
ci [32], str. 69, způsobí každé  narušení 
zpoždě né  zó ny opě tovné  spuště ní času 
pro odchod. Pokud je zó na neustále naru-
šena, nedojde vůbec k aktivaci systé mu. 
Pokud je přepínač vypnut a v okamžiku 
uplynutí času pro odchod je zó na otevře-
na, začíná plynout doba pro příchod. Doba 
pro příchod může být signalizována trva-
lým bzučením klávesnice, které  upozorňu-
je uživatele, že je třeba systé m deaktivo-
vat. Pokud je systé m deaktivován před 
uplynutím prodlevy pro vstup, nebude 
žádný poplach generován. Implicitní hod-
noty zpoždě ní pro tento typ zó ny je 30 se-
kund pro příchod a 45 sekund pro odchod. 
Obě  doby mohou být nezávisle programo-
vány v programovací sekci [17] v rozsahu 
1 do 255 sekund. Všechny zó ny definova-
né  jako zpoždě né  mají časy pro příchod a 
odchod stejné , určené  hodnotami v sekci 
[17] (viz str. 64).                                         
 

2. Okamžitá zóna je bě žně  užívána pro 
okenní a dveřní kontakty a má standardní 
dobu prodlevy pro odchod, ale je okamžitá, 
pokud je otevřena po jejím uplynutí. Doba 
prodlevy pro odchod bude taková, jaká je 
nastavena v programovací sekci [17]. 
 

3. Vnitřní zóna je bě žně  užívána pro vnitřní 
pohybové  detektory a má standardní dobu 
prodlevy pro odchod. Zó na má také  stan-
dardní dobu prodlevy pro příchod tehdy, 
je-li nejdříve vstoupeno do zpoždě né  zó ny. 
Vstoupí-li osoba do objektu jinou cestou 
než průchodem přes "zpoždě ný" vstup a 
vnitřní zó na typu 3 je narušena, je genero-
ván okamžitý poplach.                              
 
Příklad: Na chodbě  je umístě no jedno 
čidlo, které je zapojeno jako standardní 
zpož dě ná  zóna. V místnosti je dalš í čidlo, 
zapojené jako vnitřní zóna. Pokud vejdete 
do místnosti dveřmi, má  vnitřní zóna zpož -
dě ní pro příchod. Vniknete-li do místnosti 
oknem, systém vyhlá sí okamž itý poplach. 
 

4. Vnitřní zóna s funkcí doma/odchod pra-
cuje stejně  jako předcházející typ s násle-

dující výjimkou. Když je systé m aktivován 
a bě hem doby prodlevy pro odchod není 
vstoupeno do zpoždě né  zó ny, zó na je od-
pojena. Zó ny doma/odchod jsou rovně ž 
odpojeny po aktivaci kó dem [ENTER]-
[9][přístupový kó d]. Vnitřní zó ny doma/ od-
chod mají dobu odchodu a příchodu shod-
nou se standardní vstupní a výstupní pro-
dlevou. Odpojené  zó ny doma/odchod lze 
dodatečně  aktivovat příkazem [ENTER] 
[1][přístupový kó d].          
Pokud je zapnut 4. přepínač v definici zó ny 
v programovací sekci [11] (viz str. 58), má 
tato zó na zpoždě ní pro příchod nezávisle 
na stavu zpoždě ných zó n.                           
 
Příklad: Na vchodových dveřích má te 
dveřní kontakt. Tento kontakt je nakonfigu-
rová n jako zpož dě ná  zóna. V místnosti je 
čidlo, zapojené jako vnitřní zóna do-
ma/odchod. Klá vesnice je na chodbě . Za-
pnete-li ústřednu a odejdete-li z objektu, 
chová ní systému se nebude liš it od před-
chozího příkladu. Má te vš ak mož nost 
ústřednu zapnout a zůstat nadá le v objek-
tu. Po vyprš ení času pro odchod se vnitřní 
čidlo s funkcí doma/odchod automaticky 
odpojí. Dveřní kontakt je nadá le aktivní. 
 

5. 24-hodinová zóna siré na je vždy aktivní a 
způsobí poplach, nezávisle na tom, zda-li 
je ú středna aktivována nebo deaktivována. 
Tato zó na vždy aktivuje výstup zvon-
ku/siré ny. 
 

6. 24-hodinová zóna siré na/bzučák pracuje 
stejně  jako předchozí s tím rozdílem, že 
výstup siré na je spuště n pouze tehdy, když 
je zó na přiřazena k aktivované  sekci, jinak 
je spuště n bzučák klávesnice.                     
 

7. 24-hodinová zóna bzučák pracuje stejně  
jako 24-hodinová zó na siré na s tím rozdí-
lem, že bude spuště n pouze bzučák při ak-
tivované m i neaktivované m systé mu.       
 

8. Pomocná zpožděná zóna je shodná se 
zpoždě nou zó nou s tím rozdílem, že tato 
zó na neovlivňuje stav vnitřních smyček 
doma/odchod. Zpoždě ní zó ny lze nastavit 
nezávisle na zpoždě ní ostatních zó n 
ú středny. V případě , že není zapnut přepí-
nač 4 v definici zó ny v programovací sekci 
[11] (str. 64), doba zpoždě ní pro příchod a 
odchod je shodná s ostatními typy zó n. 
Pokud je přepínač 4 zapnut, je doba od-
chodu a příchodu dána hodnotami 
v programovací sekci [18] (str. 65). Zapnu-
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tím přepínače 5 v programovací sekci [32] 
(str. 69) lze systé m aktivovat i v případě  
narušení pomocné  zpoždě né  zó ny. Pokud 
je přepínač vypnut, př i aktivaci může být 
narušena jedna zpoždě ná nebo jedna po-
mocná zpoždě ná zó na v každé  sekci. 
Zpoždě nou aktivaci při odchodu lze nasta-
vit přepínačem 8 v programovací sekci 
[32]. Pomocnou zpoždě nou zó nu lze využít 
v případě , kdy je požadován odlišný čas 
příchodu a odchodu ve srovnání s ostat-
ními zó nami. Druhou možností využití je 
zamezení vlivu změ ny stavu zpoždě né  zó -
ny na stav vnitřních zó n. Narušení pomoc-
né  zpoždě né  zó ny na rozdíl od standardní 
zpoždě né  zó ny nemá vliv na chování 
vnitřních zó n. 

1.5.3 Ovládání ústředny z klávesnice 

Šestimístné  a čtyřmístné  kódy 

Vě tšina funkcí, které  poskytuje ú středna 
AMOS 1600, se provádí zadáním příslušné ho 
kó du. Kó dy se používají pro vstup do instalač-
ního režimu, pro zadávání uživatelských funkcí 
a také  pro aktivaci a deaktivaci systé mu. Na-
stavením přepínače 8 v programovací sekci 
[14] (viz [14] Třetí konfigurační kó d, str. 63) lze 
zvolit dé lku použitých kó du. Pro standardní 
využití se používají čtyřmístné  kó dy. Š esti-
místné  kó dy zajišťují vě tší bezpečnost systé -
mu. Dále v textu jsou uvedeny implicitní insta-
lační a master kó dy. Š estimístné  kó dy jsou 
uvedeny v závorce. 

Instalační kód 

Implicitní kó d pro instalaci [1500] ([150000]) je 
do ú středny naprogramován u výrobce. Použi-
tím příkazu [ENTER][8][instalační kó d] získá 
instalační technik přístup do systé mu, aby 
mohl prové st jeho konfiguraci. Kó d může být 
změ ně n oprávně ným pracovníkem při instalaci. 
Je doporučeno změ nit implicitní instalační kó d 
a oba master kó dy. 

Master kód 

Implicitní master kó d [1234] ([123400]) je do 
ú středny naprogramován od výrobce. Tento 
bezpečnostní kó d slouží k aktivaci a deaktivaci 
ú středny, k resetování siré ny po poplachu, 
programování dalších 16 přístupových kó dů 
pomocí příkazu [ENTER][5] a k volání uživatel-
ských funkcí pomocí příkazu [ENTER][6]. 
Implicitní nastavení ú středny zakazuje uživateli 
master kó d změ nit. Ústředna může být napro-
gramována instalačním technikem tak, aby 

uživatel mohl tento kó d změ nit (viz [13] Druhý 
konfigurační kó d, str. 63). Ústředna má k dis-
pozici také  druhý master kó d, který plní stejnou 
funkci. Druhý master kó d je implicitně  nastaven 
na [4321] ([432100]). 
Druhý master kó d lze využít v případě , kdy 
jsou určeni dva správci systé mu. 

Master kód jako přístupový kód 

Standardně  jsou v ú středně  nadefinovány dva 
master kó dy. Master kó dy umožňují programo-
vání systé mu a lze je použit rovně ž jako pří-
stupové  kó dy. Master kó d poskytuje přístup do 
všech sekcí systé mu.  
Součástí uživatelských funkcí je nastavení, 
reálné ho času, instalační test, povolení rychlé  
aktivace systé mu, krátký test systé mu, nasta-
vení příznaků blokování výbě ru sekcí při akti-
vaci a deaktivaci a nastavení korekce času. 
Krátký test systé mu umožní krátce otestovat 
funkci siré ny, klávesnice a bzučáku. 

Přístupový kód 

Přístupový kó d je čtyřmístné  nebo šestimístné  
dekadické  číslo, sloužící k aktivaci a deaktivaci 
systé mu. Přístupové mu kó du lze přiřadit mno-
žinu sekcí, kterou lze tímto kó dem ovládat (viz 
Programování přístupových kó dů, str. 41). 

Zadání chybné ho kódu 

Systé m je chráně n proti pokusům o neopráv-
ně ný vstup metodou postupné ho zadávání 
všech kó dů. Po zadání tří kó dů nepř ijímá 
ú středna po dobu 15 sekund žádný další kó d 
včetně  správné ho kó du. Pokud bě hem tě chto 
15-ti sekund se pokusíte zadat další kó d, inter-
val 15-ti sekund se začne odpočítávat znovu. 
Současně  se generuje zpráva pro vysílač a 
telefonní komunikátor. Algoritmus ochrany 
přístupové ho kó du je použit nejen k  aktivaci a 
deaktivaci systé mu, ale i v případě  použití 
funkcí systé mu, které  jsou chráně ny kó dem 
(programování, zobrazování stavu systé mu, 
uživatelské  funkce atd.). 

1.5.4 Zobrazování stavu sekcí - [2ND]  

Funkce [2ND] umožňuje zobrazení stavu 
všech sekcí. Ve výchozím stavu se vztahují 
kontrolky READY a ARMED ke všem sekcím 
systé mu. Takté ž kontrolky kláves zobrazují 
stav zó n, které  jsou přidě leny všem definova-
ným sekcím. Stav zó n 13 –  16 nelze vůbec 
zobrazit, protože kontrolky tě chto kláves jsou 
vyhrazeny pro jiné  účely. Význam kontrolek [1] 
až [12] je následující: 
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• kontrolka nesvítí –  Zó na je buď v klidové m 
stavu nebo nezpůsobila poplach. 

• kontrolka svítí –  Zó na je buď narušena 
nebo způsobila poplach. 

• kontrolka bliká –  Je narušen tamper zó ny. 
 
Podmínkou zobrazení stavu tamperu zó ny je 
definování funkce tamperu v programovací 
sekci [11] pomocí přepínače 7 (viz str. 58). 
K zobrazení stavu všech zó n a k zobrazení 
stavu jednotlivých sekcí slouží funkce [2ND]. 
Systé m umožňuje dva režimy zobrazování 
sekcí: 
 
• zobrazování všech sekcí systé mu bez 

ochrany kó dem 
• zobrazování chráně no přístupovým kó dem 
 
Způsob zobrazování stavu sekcí se nastavuje 
v programovací sekci [14] přepínačem 7 
(str. 63). V prvním režimu má uživatel přístup 
k informacím o stavu všech sekcí objektu, 
v druhé m případě  ú středna poskytuje informa-
ce pouze o sekcích, přiřazených určité mu pří-
stupové mu kó du. 
Význam kontrolek READY a ARMED je po-
psán dále. 

Zobrazování všech sekcí systé mu bez 
ochrany kódem 

Přepínač 7 v programovací sekci [14] je za-
pnut. Uživatel má přístup ke všem sekcím 
ú středny. 
 
Postupujte následovně . 
 
1. Zkontrolujte stav klávesnice. V tomto reži-

mu zobrazování nesmí svítit ve výchozím 
stavu po dvou minutách od poslední akce 
trvale klávesa [ENTER]. Ostatní kontrolky 
mohou svítit. 

2. Stiskně te klávesu [2ND]. Bzučák klávesni-
ce třikrát pípne. Začne blikat klávesa 
[ENTER]. Ostatní kontrolky zhasnou. Po-
kud klávesa [ENTER] nebliká, je nastaven 
režim s ochranou přístupovým kó dem. 

3. Stiskně te číslo sekce, kterou chcete zob-
razit. První sekci odpovídá klávesa [1], 
druhé  [2] atd. Pokud sekce existuje, klá-
vesnice třikrát pípne a zobrazí její stav 
pomocí kontrolek READY a ARMED a stav 
zó n přiřazených k té to sekci. V opačné m 
případě  pípne jednou dlouze. Pokud chce-
te zobrazit jinou sekci, stiskně te jinou klá-
vesu. Stav zó n sekce je zobrazen pomocí 
kontrolek kláves. Stisknutí kláves [9], [11], 
[12], [BYP], [MEM], [TRBL], a [2ND] je do-
provázeno krátkým pípnutím a toto stisk-

nutí způsobí zobrazení stavu všech sekcí 
systé mu. Význam klávesy [0] je popsán 
dále. 

 
Význam kláves: 
 
• [1] –  [8] –  zobrazují stav jednotlivé  sekce. 

Pokud sekce existuje, klávesnice 3x krátce 
pípne, v opačné m případě  pípne dlouze. 

• [0] –  zobrazuje stav všech sekcí naposledy 
použité ho přístupové ho kó du 

• [11], [12] a ostatní výše uvedené  –  stav 
všech sekcí systé mu 

 
Význam kontrolek: 
 
• READY –  svítí, pokud je sekce připravena 

k aktivaci. V případě  zobrazování více 
sekcí (klávesy [0], [11], [12] atd.) kontrolka 
svítí, když lze všechny zobrazené  sekce 
aktivovat. Pokud jsou všechny zobrazova-
né  sekce aktivované , kontrolka nesvítí. 

• ARMED –  svítí, pokud alespoň jedna zob-
razovaná sekce je aktivovaná. 

• [1] –  [2ND] –  Ve stavu deaktivace sekce 
zobrazují klávesy stav zó n, ve stavu akti-
vace jsou zobrazeny zó ny, které  způsobily 
poplach. Zó nám 10  - 16 odpovídají kláve-
sy [0], [11], [12], [BYP], [MEM], [TRBL], 
[2ND]. 

 
Klávesou [CLEAR] se vrátíte do výchozího 
stavu. 

Zobrazování chráněno přístupovým kódem 

Přepínač 7 v programovací sekci [14] je vy-
pnut. Uživatel má přístup k zobrazení sekcí, 
přiřazených své mu přístupové mu kó du. 
Postupujte následovně : 
 
1. Zkontrolujte stav klávesnice. Ve výchozím 

stavu po dvou minutách od poslední akce 
svítí trvale klávesa [ENTER]. Ostatní kont-
rolky nesvítí. 

2. Stiskně te klávesu [2ND]. Všechny kontrol-
ky klávesnice zhasnou, bzučák krátce píp-
ne. Pokud začne klávesa [ENTER] blikat a 
bzučák pípne třikrát, je nastaven režim 
zobrazování bez ochrany. 

3. Zadejte čtyřmístný, případně  šestimístný 
přístupový kó d (podle konfigurace). Správ-
ný kó d je potvrzen třemi pípnutími. Začne 
blikat klávesa [ENTER]. Chybný kó d je 
odmítnut dlouhým pípnutím. Zadejte opě t 
správný kó d. 

4. Stiskně te číslo sekce, kterou chcete zob-
razit. První sekci odpovídá klávesa [1], 
druhé  [2] atd. Pokud je sekce přiřazena 
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zadané mu kó du, klávesnice třikrát pípne a 
zobrazí její stav. V opačné m případě  pípne 
jednou dlouze. Pokud chcete zobrazit stav 
jiné  sekce, stiskně te jinou klávesu. Kont-
rolky READY a ARMED zobrazují stav 
sekce, kontrolky kláves stav zó n př iřaze-
ných té to sekci. Stisknutím klávesy [0] se 
zobrazí stav všech sekcí použité ho přístu-
pové ho kó du. Po stisknutí kláves [9], [11], 
[12], [BYP], [MEM], [TRBL], a [2ND] se 
systé m chová stejně  jako v případě  kláve-
sy [0] s tím rozdílem, že stisknutí je dopro-
vázeno pouze jedním krátkým pípnutím. 

 
Význam kláves: 
 
• [1] –  [8] –  zobrazují stav jednotlivé  sekce. 

Pokud sekce existuje, klávesnice 3x krátce 
pípne, v opačné m případě  pípne dlouze. 

• [0] –  zobrazuje stav všech sekcí naposledy 
použité ho přístupové ho kó du 

 
Význam kontrolek je shodný jako v předchozím 
případě .  
Režim zobrazení se opouští stiskem klávesy 
[CLEAR]. Po dobu dvou minut klávesnice svítí. 
Kontrolky mají stejný význam jako ve výchozím 
stavu s tím rozdílem, že zobrazené  údaje se 
vztahují pouze k sekcím přiřazeným přístupo-
vé mu kó du, který byl použit pro vstup do reži-
mu zobrazení stavu (příkaz [2ND] [přístupový 
kó d]). Po uplynutí dvou minut se rozsvítí kláve-
sa [ENTER] a ostatní kontrolky zhasnou. 

1.5.5 Odpojování zón - [BYP] 

Odpojená zó na nezpůsobí poplach. Tento 
příkaz se používá například, chcete-li mít pří-
stup do části střežené ho objektu nebo když 
nemohou být ihned opraveny porušené  kon-
takty nebo vodiče. Ústředna může být aktivo-
vána s jednou nebo více odpojenými zó nami. 
Stav odpojených zó n je ignorován. Možnost 
odpojení zó ny lze zakázat jednotlivě  pro kaž-
dou zó nu (viz [16] Zákaz odpojení zó n, str. 64). 
Pokud nevíte, které  zó ny jsou odpojeny a zda-
li jsou odpojeny úmyslně , zadejte povel [BYP]. 
Klávesnice zobrazí, které  zó ny jsou odpojeny.  
Deaktivací systé mu se ruší nastavení odpoje-
ných zó n. Odpojení zó ny bude zrušeno za 
předpokladu, že nejde o 24-hodinovou zó nu a 
odpojená zó na je př iřazena k deaktivované  
sekci. 
Funkce odpojování zó n umožňuje odpojit rov-
ně ž vstupy určené  pro aktivaci klíčem. Pokud 
se odpojování provádí v režimu s přístupovým 
kó dem, lze tyto vstupy odpojit pouze pomocí 
master kó du. Aktivace a deaktivace ú středny 
není ovlivně na stavem tě chto vstupů. 

Funkce [BYP] slouží rovně ž k zobrazení odpo-
jených vnitřních zó n typu doma/ odchod. Jed-
ná se o zó ny, které  jsou automaticky odpojeny 
v případě , že po aktivaci nedojde k opuště ní 
objektu. Krité riem pro opuště ní objektu je na-
rušení standardní zpoždě né  zó ny v časové m 
intervalu určené m pro odchod. 
 
Příklad: Systém má  dvě  sekce - 1 a 2. Sekce 1 
obsahuje odpojenou zóny 5, která  je 24-
hodinová  a zónu 6, která  je okamž itá . Sekce  2 
má  odpojenou zónu 7, která  je rovně ž  okamž i-
tá . Deaktivací sekce 1 se zruš í odpojení zóny 
6. Zóna 5 zůstane odpojena, protož e se jedná  
o 24-hodinovou zónu, zóna 7 zůstane rovně ž  
odpojena, protož e není v sekci 1. Analogicky 
deaktivací sekce 2 se zruš í odpojení zóny 7. 
 
Systé m zabrání uživateli odpojit zó nu, která je 
aktivovaná. Pokud chcete tuto zó nu odpojit, 
musíte nejdříve deaktivovat sekci, ke které  je 
přiřazena. Systé m také  nedovolí zrušit odpoje-
ní zó ny, pokud by tento ú kon znamenal pře-
chod té to zó ny do stavu aktivace. 
Odpojení zó ny stejně  jako zobrazování stavu 
ú středny lze chránit přístupovým kó dem. 
Ochrana přístupovým kó dem je zapnuta, po-
kud je nastaven přepínač 1 v programovací 
sekci [14] (str. 63). Algoritmus odpojení zó n se 
liší zásadním způsobem podle stavu tohoto 
přepínače: 
 

Pokud je systé m rozdě len do sekcí, nelze bez pří-
stupové ho kó du zaručit, že uživatel se nepokusí 
odpojit zó ny, které  nejsou přiřazeny jeho přístupo-
vé mu kó du a ke kterým nemá oprávně ní. Z tohoto 
důvodu je algoritmus odpojování zó n s ochranou 
přístupovým kó dem a bez ochrany odlišný. Rozdíl 
spočívá v tom, zda-li k odpojení dojde okamžitě  po 
zadání příkazu odpojení nebo v okamžiku přechodu 
do stavu aktivace. Pokud je funkce odpojení zó ny 
volána s přístupovým kó dem, dojde k odpojení 
okamžitě . Pokud je funkce odpojování volána bez 
přístupové ho kó du, je chování systé mu následující. 
24-hodinové  zó ny jsou odpojeny okamžitě . Zó ny, 
které  se aktivují přechodem do stavu aktivace 
(okamžitá zó na, zpoždě ná zó na atd.), nejsou 
v okamžiku volání funkce odpojeny. Systé m bere na 
vě domí, že uživatel si přeje tyto zó ny odpojit. 
K vlastnímu odpojení dojde až v okamžiku aktivace. 
Systé m nejdříve prově ří, zda-li uživatel má opráv-
ně ní vstupu do zó ny, kterou se pokouší odpojit. 
V kladné m případě  budou zó ny odpojeny, 
v opačné m případě  bude požadavek na odpojení 
zó ny zrušen. Postup při odpojování zó n shrnuje tab. 
2: „Odpojování zó n“. 

 
 

 24-hodinové  
zó ny 

aktivované  
zó ny 
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 24-hodinové  
zó ny 

aktivované  
zó ny 

bez přístupové ho 
kó du 

okamžité  odpo-
jení   

při aktivaci 

s přístupovým 
kó dem 

okamžité  odpo-
jení 

okamžité  odpo-
jení 

 

tab. 2: „Odpojování zó n“ 

Odpojování zón bez přístupové ho kódu 

Přepínač 1 v programovací sekci [14] je vy-
pnut. 
 
Postupujte následovně : 
  
1. Stiskně te klávesu [BYP]. Klávesnice tř ikrát 

pípne. Začne blikat klávesa [ENTER]. Kon-
trolky kláves indikují odpojené  zó ny. Zó -
nám 10 - 16 odpovídají klávesy [0], [11], 
[12], [BYP], [MEM], [TRBL], [2ND].  
Pokud po stisknutí [BYP] klávesnice pípne 
krátce a klávesa [ENTER] nebliká, jste 
v režimu s ochranou přístupovým kó dem. 

2. Pomocí číselných  kláves a kláves [BYP], 
[MEM], [TRBL], [2ND] vyberte zó ny, které  
chcete odpojit. Svítící kontrolka odpovídá 
odpojené  zó ně . Systé m potvrdí příkaz tře-
mi krátkými pípnutími, nebo odmítne dlou-
hým pípnutím. 
Příčiny odmítnutí příkazu jsou následující: 
- snaha o odpojení aktivní zó ny 
- snaha  o zrušení  odpojení  zó ny v aktivo-
  vané  sekci, pokud by toto zrušení zname-
  nalo nutnost aktivace té to zó ny 
- snaha o  připojení  nebo  odpojení  nena-
  konfigurované  zó ny 
- v programovací  sekci [16] (viz str. 64) je 
  nastaven zákaz odpojování zó ny 

3. Klávesou [CLEAR] se vrátíte do výchozího 
stavu. Pokud jste zrušili všechna odpojení 
a zároveň není odpojená žádná vnitřní zó -
na typu doma/odchod, zhasne kontrolka 
[BYP] ve výchozím stavu. Pokud je ale-
spoň jedna zó na odpojena, klávesa [BYP] 
svítí. Stisknutím klávesy [ENTER] se zob-
razí pomocí kontrolek klávesnice stav od-
pojení vnitřních zó n doma/odchod. 

4. Stisknutím klávesy [ENTER] se vrátíte do 
výchozího stavu. 

Odpojování zón s přístupovým kódem 

Přepínač 1 v programovací sekci [14] je za-
pnut. 
 
Postupujte následovně : 
 

1. Stiskně te klávesu [BYP]. Klávesnice krátce 
pípne. Pokud po stisknutí [BYP] klávesnice 
pípne 3x a začne blikat klávesa [ENTER], 
jste v režimu bez ochrany přístupovým kó -
dem. 

2. Zadejte čtyřmístný, případně  šestimístný 
přístupový kó d. Správný kó d je potvrzen 
třemi pípnutími. Začne blikat klávesa 
[ENTER]. Chybný kó d je odmítnut dlouhým 
pípnutím. Zadejte opě t správný kó d. Kont-
rolky kláves indikují odpojené  zó ny. Zó nám 
10 - 16 odpovídají klávesy [0], [11], [12], 
[BYP], [MEM], [TRBL], [2ND].  

3. Pomocí číselných kláves a kláves [BYP], 
[MEM], [TRBL], [2ND] vyberte zó ny, které  
chcete odpojit. Svítící kontrolka odpovídá 
odpojené  zó ně . Systé m potvrdí příkaz tře-
mi krátkými pípnutími, nebo odmítne dlou-
hým pípnutím. 
Příčiny odmítnutí příkazu jsou následující: 
- snaha o odpojení aktivní zó ny 
- snaha o zrušení odpojení zó ny v aktivo-
  vané  sekci, pokud by  zrušení  odpojení 
  znamenalo nutnost aktivace té to zó ny 
- snaha o připojení  nebo  odpojení  nena-
  konfigurované  zó ny 
- pokus o odpojení zó ny, která nepatří za-
  dané mu přístupové mu kó du 
- v programovací sekci [16] (viz str. 64) je 
  nastaven zákaz odpojování zó ny 

4. Klávesou [CLEAR] se vrátíte do výchozího 
stavu. Pokud jste zrušili všechna odpojení 
a zároveň není odpojená žádná vnitřní zó -
na typu doma/odchod, zhasne kontrolka 
[BYP] ve výchozím stavu. Pokud je ale-
spoň jedna zó na odpojena, klávesa [BYP] 
svítí. Stisknutím klávesy [ENTER] se zob-
razí pomocí kontrolek klávesnice stav od-
pojení vnitřních zó n doma/odchod. 

5. Stisknutím klávesy [ENTER] nebo 
[CLEAR] se vrátíte do výchozího stavu. 

Zákaz odpojení zóny 

Ústředna může být naprogramována instalač-
ním technikem tak, že znemožní uživateli ru-
šení určitých zó n. Pokus o odpojení tě chto zó n 
je odmítnut dlouhým pípnutím klávesnice. Na-
stavuje se jednotlivě  pro každou zó nu 
v programovací sekci [16] (str. 64). 

1.5.6 Sledování poruch [TRBL] nebo 
[ENTER][2]  

Ústředna nepřetržitě  sleduje mnoho základ-
ních poruchových stavů. Pokud se ně který 
objeví, rozsvítí se kontrolka [TRBL]. Kontrolka 
[TRBL] zůstane svítit, dokud není příčina poru-
chy odstraně na.  
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svítí 
číslo 

porucha 

1 Vybitá baterie: Porucha se objeví při 
chybě  baterie. Jestliže klesne napě tí 
baterie pod 10.2V, baterie je automa-
ticky odpojena. 

2 Porucha síťové ho napájení: Při poru-
še síťové ho napájení se ihned rozsvítí 
kontrolka [TRBL]. Porucha síťové ho 
napě tí se vysílá vysílačem nebo telefo-
nem s náhodným zpoždě ním v rozmezí 
10 do 20 minut od výskytu poruchy. 

3 Přerušené  pojistky:  Pojistky obvodu 
zvonku/siré ny nebo pomocné ho výstu-
pu AUX (Po2, Po3). Jestliže je jedna 
z pojistek  přerušena, indikuje se její 
porucha. 

4 Odpojená telefonní linka: Ústředna 
testuje napě tí na telefonní lince. Pokud 
napě tí na lince schází, je indikována 
chyba telefonní linky. 

5 Porucha tamperu: Otevření víka  
ú středny vyvolá poplach a poruchu.  

6 Ztráta času v systé mových hodi-
nách: Objeví se po resetu. Porucha je 
vymazána př i každé m nastavení den-
ního času.  

7 Neúspěšný pokus o komunikaci: 
Pokud se telefonní komunikátor 6x 
neú spě šně  pokusí na každé m telefon-
ním čísle o komunikaci s pultem, je 
generována porucha. Př i pozdě jším 
ú spě šné m pokusu je porucha vymazá-
na.  

8 Chyba nastavení čísla vysílače nebo 
čísla sítě: Číslo vysílače nebo číslo 
skupiny objektů nebo číslo sítě  je mimo 
rozsah povolený výrobcem. 

tab. 3: „Seznam poruch“  

V příručce programování je uveden seznam 
poruch, které  jsou vysílány na pult centralizo-
vané  ochrany (viz [10] Kó dy technických po-
plachů a obnovení, str. 58). Informace o poru-
chách je dostupná z klávesnice stisknutím 
[ENTER][2] nebo [TRBL]. Kontrolky kláves 
informují o druhu poruchy. Seznam poruch 
indikovaných klávesnicí ukazuje tab. 3: „Se-
znam poruch“. Zpráva „změ na systé mových 
hodin“ je generována při každé m pokusu o 
nastavení systé mové ho času pomocí uživatel-
ské  funkce [ENTER][6] (viz str. 43). 
Stisknutím klávesy [ENTER] v mó du zobrazení 
poruch zobrazí kontrolky kláves poslední poru-
chu. Pamě ť poruch je vhodná jako diagnostic-
ký nástroj při instalaci a opravách ú středny. 

1.5.7 Paměť poplachů - [ENTER][3] 

Záznamy o poplaších zó n, vyvolaných v obdo-
bí od poslední aktivace, se ukládají do pamě ti 
poplachů. Pamě ť poplachů je umístě na 
v pamě ti EEPROM, z čehož vyplývá, že ulože-
né  údaje zůstanou uchovány i po vypnutí na-
pájení. V pamě ti je uvedeno číslo zó ny, která 
způsobila poplach a čas výskytu poplachu 
v hodinách a minutách. Kapacita pamě ti po-
plachů je 16 údajů. Může být v ní uloženo 16 
nejstarších poplachů od poslední aktivace. 
V případě  vzniku vě tšího počtu poplachů, jsou 
další záznamy odmítnuty. Pro zamezení přípa-
du, že poplachy z jedné  zó ny obsadí celou 
kapacitu pamě ti, je stanoven minimální časový 
interval pě ti minut mezi dvě ma po sobě  násle-
dujícími zápisy poplachu z jedné  zó ny. Navíc 
akceptuje pamě ť poplachů maximálně  tři po-
plachy z jedné  zó ny. K vymazání údajů 
z pamě ti dochází automaticky při aktivaci sys-
té mu. Zruší se pouze ty údaje, které  odpovídají 
aktivovaným zó nám. U 24-hodinových zó n je 
podmínkou pro odstraně ní zápisu v pamě tí 
poplachů aktivace sekce, ke které  je tato zó na 
přiřazena. Přítomnost dat v pamě ti poplachů je 
indikována kontrolkou [MEM]. Funkce 
[ENTER][3] umožňuje tyto poplachy zobrazit.  
 
Postupujte následovně : 
 
1. Stiskně te postupně  klávesy [ENTER] a [3]. 

Začne blikat klávesa [ENTER]. Kontrolky 
kláves zobrazují všechny poplachy, ulože-
né  v pamě ti poplachů. Zó nám 10 - 16 od-
povídají klávesy [0], [11], [12], [BYP], 
[MEM], [TRBL], [2ND].  

2. Stiskně te klávesu [1] - [2ND]. Stisknuté  
klávesy odpovídají pořadí výskytu popla-
chů. Pod klávesou [1] je uložen nejstarší 
poplach, pod klávesou [2] druhý v pořadí 
atd. Klávesnice 3x krátce pípne a rozsvítí 
se jedna kontrolka, která odpovídá číslu 
zó ny, ve které  tento poplach vznikl. Pokud 
klávesnice pípne dlouze, položka pamě ti 
poplachu neobsahuje záznam. Stisknutím 
klávesy [ENTER] se zobrazí čas poplachu 
v hodinách a minutách. Čas je zobrazen 
v binární formě  pomocí kontrolek klávesni-
ce a to tak, že na každé m řádku je znázor-
ně na jedna číslice. Na horních dvou řád-
cích jsou hodiny, na dolních minuty. Způ-
sob zobrazení je vysvě tlen v Příručce pro-
gramování na str. 52. 

3. Stisknutím jiné  klávesy zobrazíte další 
položku pamě ti poplachů. 

4. Do výchozího stavu se vrátíte klávesou 
[CLEAR]. 
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1.5.8 Paměť událostí - [MEM] 

Pamě ť událostí je umístě na v pamě ti EEPROM 
a má kapacitu 256 položek. Ukládají se do ní 
všechny záznamy o změ ně  stavu ú středny. 
Kromě  poplachů se do ní ukládají kó dy poruch, 
záznamy o vstupu a opuště ní objektu, stavu 
tísně , vypnutí poplachů atd. Zápis se provádí 
cyklicky. V případě  naplně ní pamě ti se začnou 
přepisovat nejstarší položky.  
Údaje v pamě ti událostí jsou přístupné  po tele-
fonní lince (downloading), po sé riové  lince 
prostřednictvím speciálního softwaru pro PC, 
ale zároveň mohou být ve zjednodušené  formě  
zobrazeny pomocí kontrolek klávesnice. Zob-
razení pamě ti událostí lze chránit přístupovým 
kó dem. Nastavuje se pomocí přepínače 8 
v programovací sekci [31] (viz sekce [31] Čtvr-
tý konfigurační kó d, str. 68). V režimu bez 
ochrany přístupovým kó dem stiskně te klávesu 
[MEM]. Bzučák třikrát pípne a začne blikat 
klávesa [ENTER]. Pokud je zapnuta ochrana 
přístupovým kó dem, stiskně te klávesu [MEM] a 
přístupový kó d. Další postup je shodný. Kont-
rolky klávesnice zobrazují kó d události a čas 
události v hodinách a minutách. Přepínání 
zobrazovaných položek se provádí klávesou 
[BYP]. 
 
Pozn.: Klá vesnice zobrazuje čas udá losti 
v hodiná ch a minutá ch. U údajů starš ích než  
24 hodin chybí zobrazení dne výskytu udá losti. 
Pokud použ ijete sériovou linku nebo telefonní 
linku, lze rozliš it údaje staré maximá lně  45 dní. 
 
Význam zobrazovaných hodnot je indikován 
kontrolkami READY a ARMED.  
Zaznamenané  zprávy jsou zobrazeny v binární 
formě  na jednotlivých řádcích klávesnice, způ-
sobem popsaným v příručce programování (viz 
kapitola 2.1, str. 51). Každý řádek zobrazuje 
jednu číslici. 
READY ARMED Funkce 
nesvítí nesvítí zobrazení kó du událostí 

interní zprávy 
nesvítí svítí zobrazení času událostí 

 

tab. 4: „Význam kontrolek při zobrazování pamě ti 
událostí“ 

V případě  zobrazování kó du událostí se na 
prvních dvou řádcích zobrazí pořadové  číslo 
události, přičemž poslední uložená hodnota 
má pořadové  číslo 1 a u každé  další položky 
se číslo pořadí zvýší o 1. 
 
Při prohlížení pamě ti událostí postupujte ná-
sledovně : 
 

1. Stiskně te klávesu [MEM], případně  [MEM] 
a přístupový kó d. Klávesnice třikrát pípne. 
Kontrolky READY a ARMED nesvítí. Na 
prvních dvou řádcích je zobrazeno číslo 
položky 1. Na spodních dvou řádcích je 
kó d poslední události. Pokud je pamě ť 
prázdná, klávesnice pípne dlouze a sys-
té m zůstane ve výchozím stavu. 

2. Každým stisknutím klávesy [ENTER] se 
zvě tší číslo na prvních dvou řádcích o jed-
ničku (číslo položky) a na spodních dvou 
řádcích je další kó d události. Pokud jsou 
v pamě ti událostí data, klávesnice pípne 
krátce. V okamžiku, kdy se dostaneme 
k poslední položce, klávesnice vydá dlou-
hý tó n a zůstane zobrazena předchozí po-
ložka. Stisknutím klávesy [CLEAR] se do-
stanete na předchozí položku. Z první po-
ložky se vrátíte do výchozího stavu. Na 
první položku se vrátíte stisknutím klávesy 
[MEM]. 

Stiskem klávesy [BYP] můžete cyklicky přepí-
nat mezi  zobrazením kó du události a zobra-
zením času vzniku události. Stav kontrolek 
READY a ARMED se mě ní podle tab. 4: „Vý-
znam kontrolek při zobrazování pamě ti událos-
tí“. 
 
Opuště ní režimu zobrazování pamě ti událostí 
se provede postupným stiskem kláves [MEM] a 
[CLEAR] anebo opakovaným stiskem klávesy 
[CLEAR]. 
 
Příklad: Č tvrtý údaj od konce v pamě ti udá lostí 
je kód poplachu 31. Poplach vznikl v 16 hod. 
39 min.  
 
Stiskně te klávesu [MEM], případně  [MEM] a přístu-
pový kó d. Zobrazí se poslední ú daj (první od kon-
ce). Stiskně te 3x klávesu [ENTER]. Klávesnice 
zobrazuje čtvrtou položku od konce. Klávesou [BYP] 
vyberte, zda-li chcete zobrazit kó d zprávy nebo čas. 
Stav kontrolek klávesnice zobrazuje obr. 13: „Zob-
razení ú dajů pamě ti událostí“. 

 4

 8  9

12

 1  2  3

 5  6

 7

2ND

TRBL

MEM

BYP 11 0

CLEAR ENTER

číslo položky 4
kó d události 31
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 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

2ND

TRBL

MEM

BYP 11 12 0

CLEAR ENTER

čas události
16 hod. 39 min.

 
obr. 13: „Zobrazení ú dajů pamě ti událostí“ 

1.5.9 Reset paměti EEPROM 

Resetem pamě ti můžete nastavit původní 
hodnoty v pamě ti EEPROM nastavené  výrob-
cem. Předdefinované  kó dy událostí jsou uve-
dené  v  tab. 29 v příručce programování (viz 
str. 79). Reset se provádí buď pomocí tlačítek 
nebo v programovací sekci [30] (viz str. 68). 
Resetování v programovací sekci [30] je mož-
né  pouze v případě , že ú středna není aktivo-
vaná, systé m se chová korektně  a je známý 
instalační kó d.  
Postup resetování pomocí tlačítek je uveden 
na str.19. 

1.6 Aktivace a deaktivace ústředny 

1.6.1 Sekce a zóny  

Ústředna AMOS 1600 umožňuje rozdě lit objekt 
do maximálně  osmi sekcí. Sekce je část objek-
tu, kterou lze zamknout a odemknout nezávisle 
na stavu ostatních částí objektu. Každé  sekci 
je přiřazena množina zó n.  
Zó na je množina čidel, připojených k jednomu 
vstupu ú středny. Změ na stavu libovolné ho 
z nich je identifikována jako změ na stavu zó ny. 
V praxi se nejbě žně ji používají čidla s rozpína-
cím kontaktem. Kontakty jednotlivých čidel se 
propojí do sé rie. Zó ny systé mu lze rozdě lit do 
dvou skupin: 
 
1. 24 – hodinové  zóny - jsou neustále aktivní, 

nehledě  na stav sekcí, ke kterým patří 
2. aktivované  zóny – jsou aktivní, pokud je 

aktivní sekce, k níž jsou přiřazeny 
 
Aktivace a deaktivace systé mu způsobí změ nu 
stavu sekcí. Sekce přejde ze stavu odemčeno 
do stavu zamčeno nebo naopak. 
Narušením čidla dojde ke změ ně  stavu zó ny. 
Zó na se z klidové ho stavu dostane do stavu 
poplachu. 
 

Aktivace a deaktivace sekcí systé mu se pro-
vádí z klávesnice zadáním čtyřmístné ho, pří-
padně  šestimístné ho přístupové ho kó du. Sys-
té m umožňuje zadat 16 přístupových kó dů a 
dva master kó dy (viz Programování přístupo-
vých kó dů, str. 41). Kromě  toho lze ú střednu 
aktivovat pomocí klíče. V podstatě  se jedná o 
mechanický kontakt, který spojí nebo rozpojí 
ně který ze vstupů, definovaných v konfiguraci 
ú středny. Další možností je aktivace/ deaktiva-
ce na dálku pomocí telefonní linky. Tuto mož-
nost podporuje program Amos 1600 Manager. 
Aktivace na dálku je možná pouze v případě , 
že stavy zó n splňují podmínky pro aktivaci 
z klávesnice. Oprávně ní přístupu př i progra-
mování na dálku odpovídá druhé mu master 
kó du. Znamená to, že přístup na dálku je mož-
ný ke všem sekcím. Na dálku nelze provádě t 
odpojování zó n. 
Každé mu přístupové mu kó du je přiřazena 
množina sekcí. Programování přístupové ho 
kó du spočívá v zadání čtyřmístné ho nebo šes-
timístné ho čísla kó du a stanovení sekcí, které  
budou tímto kó dem ovládány. Dé lka kó du je 
určena přepínačem 8 v programovací sekci 
[14] (viz sekce [14] Třetí konfigurační kó d, 
str. 63). Počet sekcí v systé mu je určen polož-
kou v programovací sekci [50]. Použitím pří-
stupové ho kó du lze ovlivnit pouze stav sekcí 
přiřazených tomuto kó du.  
V závislosti na konfiguraci systé mu lze mě nit 
stav sekcí buď jednotlivě  nebo všechny najed-
nou. Volba jedné  z nabízených variant se řídí 
stavem přepínače 7 v programovací sekci [31] 
(viz sekce [31] Čtvrtý konfigurační kó d, přepí-
nač 7, str. 68) a stavem přepínačů v uživatel-
ské  funkci [ENTER][6][přístupový kó d][3] (viz 
str. 44). Přepínač 7 v programovací sekci [31] 
ovlivňuje chování všech přístupových kó dů 
současně , uživatelská funkce [ENTER][6] 
umožňuje zvolit způsob chování přístupových 
kó dů jednotlivě . 
Podle nastavení uvedených přepínačů jsou 
možné  dvě  varianty algoritmu aktivace/ deakti-
vace sekcí: 
 
1. Zadáním přístupové ho kódu se mění stav 

všech sekcí najednou.  Pokud jsou všechny 
sekce přiřazené  přístupové mu kó du neak-
tivní, dojde zadáním kó du k jejich aktivaci. 
Pokud je alespoň jedna sekce aktivní, de-
aktivují se všechny aktivní sekce. 

2. Zadáním přístupové ho kódu se mění stav 
sekcí jednotlivě. Výbě r sekcí pro aktivaci a 
deaktivaci se provádí pomocí menu, které  
se objeví po zadání přístupové ho kó du. 
Uživatel určí jednotlivě  stav každé  sekce. 
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Nastavením přepínače 7 v programovací sekci 
[31] se zablokuje možnost výbě ru sekcí pro 
všechny přístupové  kó dy, nastavením přepí-
načů v uživatelské  funkci [ENTER][6] se zablo-
kuje výbě r sekcí pro jednotlivé  řádné  kó dy 
(netýká se master kó dů). Zablokováním výbě ru 
sekcí se systé m chová tak, jak je popsáno 
v bodě  1. 
V případě  použití klíčů je algoritmus aktivace a 
deaktivace podstatně  jednodušší. Každé mu 
klíči je přiřazena jedna sekce a to tak, že první 
klíč ovládá první sekci, druhý klíč druhou sekci 
atd. Není přípustné , aby dva klíče mě nily stav 
stejné  sekce. Není také  možné  aktivovat po-
mocí klíče ně kolik sekcí najednou. 
Každá sekce je definována jako množina zó n. 
Přiřazení zó n k jednotlivým sekcím se provádí 
v programovací sekci [51] (str. 73). Počet polo-
žek v sekci [51] je určen počtem sekcí nadefi-
novaným v programovací sekci [50]. Př iřazo-
vání zó n sekcím není ničím omezeno. Je mož-
no nadefinovat sekci, která nemá žádné  zó ny, 
je rovně ž přípustné , že jedna zó na je defino-
vána v ně kolika sekcích. Pro tento typ zó ny je 
použit termín sdílená zó na.  
Je-li zó na přiřazena do více sekcí, bude se řídit 
následujícími pravidly: 
 
• Sdílená zó na bude aktivní až po zapnutí 

všech sekcí, ke kterým byla přiřazena. 
• Deaktivace libovolné  sekce deaktivuje 

všechny zó ny v té to sekci. 
• Sdílená zó na doma/odchod bude odpoje-

na, pokud alespoň jedná aktivovaná sek-
ce, k níž tato zó na patří, je ve stavu doma. 
Přechod do stavu doma je možný buď ak-
tivací [ENTER][9] nebo automatickou akti-
vací doma. 

 
Pozn.: Poslední bod je rozebrá n podrobně ji 
v odstavci Automatické odpojení zón - aktivace 
doma/odchod , str. 37. 
 
Přístupový kó d plní rovně ž funkci vypínání 
siré ny v případě  poplachu. Vypínání poplachu 
se řídí tě mito pravidly: 
 
• Přístupový kó d vypne siré nu, pokud zó na, 

která tento poplach způsobila je přiřazena 
alespoň jedné  sekci přístupové ho kó du. 

• Poplach vyvolaný kombinací tlačítek, tj. 
Požár, Nemocnice, Tíseň lze vypnout libo-
volným kó dem. 

• Pokud je poplach způsoben narušením 
aktivované  zó ny, po zadání přístupové ho 
kó du dojde k automatické  deaktivaci všech 
sekcí přístupové ho kó du, ve kterých je tato 
zó na definována. 

• Pokud je poplach způsoben narušením 24-
hodinové  zó ny, k deaktivaci žádné  sekce 
nedojde. 

 
Siré nu lze rovně ž vypnout pomocí klíče. Pravi-
dla pro vypnutí siré ny pomocí klíče jsou stejná 
jako pro přístupové  kó dy. 
V případě  vypnutí siré ny dojde k vygenerování 
příslušné  zprávy pro vysílač a pro telefonní 
komunikátor. 
Pokud je první číslice zadané ho přístupové ho 
kó du o jedničku vyšší než první číslice platné -
ho kó du, je tento přístupový kó d akceptován a 
je považován za kó d zadaný ve stavu nouze. 
 
Příklad: V jedné budově  sídlí dvě  firmy. Kaž dá  
firma má  ně kolik místností. Chodba a hlavní 
vchod jsou společné. 
 
1.řeš ení:  
Definujeme tři sekce. První sekce jsou prostory 
první firmy, druhá  sekce jsou prostory druhé 
firmy, třetí sekce je chodba. Pracovníci první 
firmy mají přístupové kódy s přístupem do 
první a třetí sekce, pracovníci druhé firmy mají 
přístup do druhé a třetí sekce. 
 
 
2. řeš ení: 
Definujme dvě  sekce. První sekce jsou míst-
nosti první firmy a chodba. Druhá  sekce jsou 
místnosti druhé firmy a chodba. Pracovníci 
první firmy mají oprá vně ní ke vstupu do první 
sekce, pracovníci druhé firmy mají přístup do 
druhé sekce. 
 
Mezi obě ma řeš eními je podstatný rozdíl, který 
spočívá  v tom, jakým způsobem budou zapí-
ná na čidla na chodbě . V prvním případě  dojde 
k aktivaci čidla na chodbě , kdykoliv bude za-
pnuta třetí sekce. Pokud je pož adová no, aby 
čidla na chodbě  byla aktivová na v okamž iku, 
kdy poslední osoba opustí objekt, musí kaž dá  
odchá zející osoba vě dě t, zda je ješ tě  ně kdo 
přítomen ve druhé firmě . 
V druhém případě  je podmínkou zapnutí čidel 
na chodbě  aktivace obou sekcí systému. Č idla 
na chodbě  tvoří tzv. sdílenou zónu. Zóna bude 
aktivní, jakmile pracovníci obou firem opustí 
objekt.  

1.6.2 Aktivace bez výběru sekcí  

Podmínkou provedení aktivace pomocí klá-
vesnice je připravenost systé mu k aktivaci. 
Aktivace pomocí klíče bude provedena vždy 
nezávisle na stavu sekcí. Je to proto, že uživa-
tel nemá žádnou informaci o tom, v jaké m 
stavu se systé m nachází. Aktivace systé mu ve 
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stavu narušení ně kterých zó n může vyvolat 
poplach po uplynutí času odchodu. 
Připravenost systé mu k aktivaci indikuje kont-
rolka READY. Ve výchozím stavu kontrolka 
svítí v případě , že všechny neaktivované  sekce 
systé mu jsou připraveny k aktivaci. V případě , 
že kontrolka nesvítí, znamená to, že ně která 
sekce není připravena. Funkcí [2ND] lze zob-
razit stav jednotlivých sekcí. Nutnou podmín-
kou aktivace sekce je svítící kontrolka READY 
v režimu zobrazení sekce. Pokud kontrolka 
nesvítí, lze pomocí kontrolek kláves [1] - [2ND] 
zjistit, která zó na je narušena. Po odstraně ní 
příčiny narušení zó ny se kontrolka READY 
rozsvítí. 
Podmínkou pro aktivaci sekce je klidový stav 
všech jejich zó n, vyjma jedné  zpoždě né  nebo 
jedné  pomocné  zpoždě né  zó ny. Systé m lze 
nastavit tak, aby stav pomocné  zpoždě né  zó ny 
byl při aktivaci ignorován (viz [32] Pátý konfigu-
rační kó d, přepínač 5, str. 69). Stav sdílené  
zó ny je ignorován, pokud patří tato zó na ale-
spoň jedné  neaktivní sekci. 
Nepřihlíží se rovně ž na stav zó n, odpojených 
uživatelem pomocí funkce Odpojení zó n (viz 
Odpojování zó n - [BYP], str. 29). 
Aktivaci systé mu může bránit vadné  čidlo. 
V tom případě  můžeme poškozené  čidlo vyřa-
dit z činnosti příkazem odpojení zó n [BYP]. 
Tento příkaz lze využit i v případech, kdy 
chceme aktivovat jenom část objektu. Pokud 
byla odpojena ně která zó na a je zapnut  přepí-
nač 4 (zobrazování odpojených zó n) v pro-
gramovací sekci [31] (viz str. 68), bude svítit 
kontrolka [BYP]. Možnost odpojování zó n lze 
blokovat jednotlivě  pro každou zó nu v progra-
movací sekci [16] (viz str. 64). 
Zadejte jeden z platných přístupových kó dů. 
Klávesnice při stisknutí každé  klávesy pípne. 
Není-li systé m připraven k aktivaci, klávesnice 
pípne třikrát krátce a jednou dlouze. Chybný 
kó d je indikován dlouhým pípnutím. Tři chybné  
kó dy po sobě  zablokují klávesnici na 15 se-
kund. Vkládání přístupové ho kó du lze kdykoliv 
přerušit klávesou [CLEAR]. 
Je-li vložen správný kó d a systé m je připraven, 
ú středna šestkrát krátce pípne a rozsvítí se 
kontrolka ARMED. Opusťte objekt určeným 
východem. 
Čas odchodu lze zvukově  signalizovat přeru-
šovaným pípáním klávesnice. Bě hem posled-
ních 10 sekund je tó n pípání odlišný. Narušení 
zó ny bě hem času odchodu nezpůsobí po-
plach. Chování zpoždě ných zó n bě hem času 
odchodu se liší podle nastavení přepínačů 7 a 
8 v programovací sekci [32] (viz str. 69). Pře-
pínač 7 určuje chování standardní zpoždě né  
zó ny, přepínač 8 určuje chování pomocné  

zpoždě né  zó ny. Pokud je přepínač zapnut, 
každé  narušení zpoždě né  (případně  pomocné  
zpoždě né ) zó ny způsobí odpočítávání času 
odchodu od začátku. Pokud jsou přepínače 
vypnuty a zpoždě ná zó na je narušena, bě ží po 
uplynutí času odchodu čas pro příchod. 
Pro omezení vzniku planých alarmů používá 
ú středna funkci „signalizace chyby př i odcho-
du“, která upozorní uživatele na chybu při za-
pínání systé mu. Je-li kterákoliv zpoždě ná zó na 
nebo pomocná zpoždě ná zó na ponechána 
otevřena na konci doby pro odchod, začne 
bě žet doba pro příchod a aktivuje se siré na. 
Není-li  vložen do konce doby pro příchod 
platný kó d, ú středna generuje alarm (viz [34] 
Š estý konfigurační kó d, str. 70). 

1.6.3 Deaktivace bez výběru sekcí 

V případě  deaktivace klíčem stačí po příchodu 
obnovit pomocí klíče stav na určené m vstupu 
ú středny. Další informace se týkají pouze de-
aktivace pomocí klávesnice. 
Při deaktivaci ú středny vstupte do objektu ur-
čenými vstupními dveřmi. Narušení vstupní 
zó ny je v případě  zapnutí příslušné  volby sys-
té mu signalizováno trvalým pískáním klávesni-
ce, které  upozorňuje, že musíte systé m deakti-
vovat. Když je klávesnice umístě na mimo do-
sah čidel, nevydává žádný tó n. 
Ve výchozím stavu indikuje kontrolka ARMED, 
že je alespoň jedna sekce aktivní. Pomocí 
funkce [2ND] lze zjistit stav sekcí jednotlivě . 
Kontrolka ARMED v režimu zobrazení stavu 
sekce svítí, pokud je tato sekce aktivní. 
Zadejte přístupový kó d. Stisknutí každé  kláve-
sy je doprovázeno krátkým pípnutím. Zadání 
chybné ho kó du je odmítnuto dlouhým pípnu-
tím. Vkládání přístupové ho kó du lze přerušit 
klávesou [CLEAR]. Tři chybné  kó dy po sobě  
způsobí zablokování klávesnice na 15 sekund. 
Přijetí správné ho kó du je potvrzeno šesti krát-
kými pípnutími. Kontrolka ARMED zhasne 
v režimu zobrazení sekcí u sekcí, které  byly 
deaktivovány. Ve výchozím stavu zhasne kont-
rolka ARMED za předpokladu, že byl deaktivo-
ván celý systé m. 

1.6.4 Aktivace/deaktivace s výběrem 
sekcí 

Výbě r sekcí při aktivaci a deaktivaci se provádí 
pomocí menu, které  se objeví po zadání pří-
stupové ho kó du. Přechod do stavu zobrazení 
menu je doprovázen třemi krátkými pípnutími a 
blikáním klávesy [ENTER]. Způsob zadávání 
přístupové ho kó du a indikace stavu ú středny 
pomocí kontrolek a akustické ho signálu zůstá-
vá stejný jako v případě  bez použití menu. 
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Menu umožňuje uživateli stanovit jednotlivě  
stav sekcí. Je přípustné  v jednom kroku ně kte-
ré  sekce aktivovat a jiné  deaktivovat.  
Menu se objeví za splně ní tě chto podmínek: 
 
1. Přístupové mu kó du je přiřazeno více sekcí 

než jedna. 
2. Není nastaven přepínač v uživatelské  

funkci [ENTER][6][master kó d][3]. Přepí-
nač blokuje výbě r sekcí pro konkré tní pří-
stupový kó d.  

3. Není nastaven přepínač 7 v programovací 
sekci [31]. Přepínač blokuje použití menu 
pro všechny řádné  přístupové  kó dy. 

4. Sekce přístupové ho kó du nejsou ve stavu 
poplachu. 

 
Kontrolky klávesnice slouží pro indikaci stavu 
sekcí. Horní dvě  řady kontrolek ukazují poža-
dovaný stav sekcí (otevřeno –  zavřeno), spod-
ní dvě  řady indikují připravenost k aktivaci 
(připraveno –  nepř ipraveno). Svítící kontrolka 
v horních dvou řadách znamená stav zavření, 
ve spodních řadách stav připravenosti. Př iřa-
zení kontrolek jednotlivým sekcím je patrné  z 
obr. 14: „Význam kláves př i zobrazování me-
nu“. 
Na prvním obrázku je zobrazena klávesnice ve 
stavu zobrazení menu se skutečným popisem 
na klávesách, na druhé m obrázku jsou na 
klávesách uvedeny čísla přiřazených sekcí. 
Takže sekcím 1 –  6 odpovídají klávesy se 
stejným číslem, sekci 7 je přiřazena klávesa 
[2ND], sekci 8 klávesa [TRBL]. 
Spodní dvě  řady kontrolek (číslice 7-12 a klá-
vesy [MEM] a [BYP]) zobrazují připravenost 
jednotlivých sekcí k aktivaci. Kontrolky, které  
zobrazují stav jedné  sekce jsou spojeny čárou. 
Jak je patrné , pořadí spodních kontrolek odpo-
vídá pořadí kontrolek v horních dvou řadách. 
Takže klávesa 1 určuje stav aktivace 1. sekce, 
klávesa 7 připravenost  té to sekce k aktivaci, 
obdobně   klávesa 8 odpovídá klávese 2 atd. 
 

 Dvojice
kontrolek, která indikuje
stav jedné  sekce, je
spojena čárou.

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

2ND

TRBL

MEM

BYP 11 12 0

CLEAR ENTER

 svítí

 nesvítí
 

 1  2  3

 4  5  6

 1  2  3

 5  6 4

CLEAR ENTER

Na klávesách jsou
uvedeny čísla sekcí, ke
kterým se tyto klávesy
vztahují.

 7

 8

 7

 8

 
 

obr. 14: „Význam kláves při zobrazování menu“ 

 
V okamžiku přechodu do stavu zobrazování 
menu je na klávesnici zobrazen skutečný stav 
sekcí. Klávesnice zobrazuje pouze stav sekcí, 
přiřazených použité mu přístupové mu kó du. 
Týká se to rovně ž kontrolek READY a 
ARMED. 
 
Příklad: Vraťme se k obr. 14: „Význam klá ves 
při zobrazová ní menu“. Svítící kontrolky indiku-
jí, ž e sekce 4 a 8 jsou aktivová ny a sekce 1, 2, 
3 a 6 jsou ve stavu př ipravenosti k aktivaci. 
 
Stiskem kláves 1 –  8 vybereme sekce, které  se 
mají aktivovat (svítí) nebo deaktivovat (nesvítí).  
Pokud ú středna výbě r akceptuje, klávesnice 3x 
krátce pípne. Každým stisknutím se změ ní stav 
kontrolky na opačný. Svítící kontrolka zhasne, 
zhasnutá se rozsvítí. 
Pokus o aktivaci nepřipravené  sekce nebo cizí 
sekce je odmítnut. V prvním případě  pípne 
klávesnice krátce, ve druhé m dlouze. Jak je 
patrné , výbě rem čísel sekcí se stav kontrolek 
na klávesnici mě ní. Kontrolky už neindikují 
skutečný stav sekcí, ale stav, do které ho hod-
láte ú střednu uvé st. 
Klávesy ve spodních dvou řadách indikují stav 
připravenosti i v okamžiku aktivace sekce nebo 
požadavku aktivace. Může nastat případ, že 
po vybrání ně které  sekce (kontrolka v horní 
řadě  svítí), dojde k narušení čidel té to sekce a 
příslušná kontrolka ve spodní řadě  zhasne. 
Uživatel musí v tomto případě  buď zrušit po-
žadavek aktivace nebo odstranit příčinu poru-
chy.  
Kontrolka ARMED svítí, pokud alespoň jedna 
sekce zadané ho přístupové ho kó du je aktivní. 
Kontrolka READY svítí, pokud lze všechny 
neaktivované  sekce přístupové ho kó du záro-
veň aktivovat.  
Výbě r sekcí se potvrdí klávesou [ENTER]. 
Systé m provede ještě  jednou kontrolu připra-
venosti vybraných sekcí. Pokud jsou všechny 
sekce připraveny, klávesnice příkaz potvrdí 
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šesti krátkými pípnutími a dojde ke skutečné  
změ ně  stavu sekcí. 
V opačné m případě  pípne klávesnice tř ikrát 
krátce a jednou dlouze. K té to situaci může 
dojít z důvodu narušení zó ny mezi okamžikem 
zadání sekce a potvrzením klávesou [ENTER]. 
Stav ú středny se nezmě ní. 
Stav zobrazení menu lze kdykoliv opustit klá-
vesou [CLEAR] bez vlivu na stav systé mu. 
Pokud nestihnete v čase určené m pro odchod 
objekt opustit, není nutno deaktivovat systé m 
před opě tovnou aktivací. Stačí poslední akti-
vaci zopakovat.  
Svítící kontrolka [READY] není nutnou pod-
mínkou pro aktivaci jednotlivých sekcí. Kont-
rolka svítí, když všechny neaktivní sekce pří-
stupové ho kó du mohou být současně  aktivo-
vány.  
Systé m připouští, že jedna zó na může být 
přiřazena k více sekcím. Jde o tzv. sdílené  
zó ny. Sdílená zó na může být narušena 
v okamžiku aktivace pod podmínkou, že je 
přiřazena alespoň jedné  sekci, která není ak-
tivní. Tato zó na musí být uvedena do stavu 
klidu v okamžiku aktivace poslední sekce, ke 
které  je přiřazena. 
Je z toho patrné , že připravenost dané  sekce 
k aktivaci je závislá na stavu ostatních sekcí. 
Stav připravenosti jednotlivých sekcí, který je 
zobrazován na spodních dvou řádcích, se 
vztahuje k pevně  definované mu stavu sekcí. 
U sekcí, které  nepatří zadané mu přístupové mu 
kó du, se bere jejich skutečný stav. U sekcí 
přístupové ho kó du se předpokládá, že jejich 
stav odpovídá svítícím kontrolkám na prvních 
dvou řadách klávesnice. Tento poně kud složitý 
způsob zobrazování lze lé pe přiblížit pomocí 
příkladu. 
 
Příklad 1: Zóna 3 je začleně na do dvou sekcí, 
a to do 4. a 5. sekce. Sekce nejsou aktivní. 
Zóna 3 je okamž itá  a je naruš ena. Přístupo-
vému kódu jsou přiřazeny prá vě  tyto dvě  sek-
ce. Předpoklá dejme, ž e ostatní zóny uvede-
ných sekcí budou v klidu.  
Menu vypadá  ná sledovně : 

Výchozí stav. Kontrolky [4] a [5]
nesvítí, tzn. sekce 4 a 5 nejsou
aktivní. Svítí kontrolky [0] a [11],
které  indikují připravenost sekcí 4 a
5 k aktivaci. Sekce 4 a 5 mohou být
aktivovány jednotlivě , nikoliv obě
najednou. Z tohoto důvodu nesvítí
kontrolka READY.

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

2ND

TRBL

MEM

BYP 11 12 0

CLEAR ENTER

obr. 15: „Zobrazení výbě ru sekcí 1“ 
 

Krok 1: Stiskně te klá vesu [4]. Klá vesnice po-
tvrdí příkaz třemi krá tkými pípnutími. Stav kont-
rolek vypadá  takto: 

Rozsvítila se kontrolka [4], která
indikuje žádost o aktivaci 4.
sekce. Zároveň zhasla kontrolka
[11], což znamená, že 5. sekci
nelze aktivovat.

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

2ND

TRBL

MEM

BYP 11 12 0

CLEAR ENTER  
obr. 16: „Zobrazení výbě ru sekcí 2“ 

Krok 2: Stisknutí klá vesy [5] způsobí odmítnutí 
ž á dosti o aktivaci 5. sekce. Stiskem klá vesy [4] 
zruš te ž á dost o aktivaci 4. sekce. Stiskně te 
opě t klá vesu [5]. Příkaz je akceptová n. Stav 
kontrolek se změ ní podle obrá zku. 

 

obr. 17: „Zobrazení výbě ru  sekcí 3“ 

Kontrolka READY nesvítí  ani v jednom přípa-
dě . Podmínkou pro její zapnutí je př ipravenost 
k současné aktivaci sekcí 4 a 5. Vyž aduje to, 
aby sdílená  zóna 3 byla uvedena do stavu 
klidu. 

1.6.5 Automatické  odpojení zón - aktivace 
doma/odchod 

Pokud je vložen správný bezpečnostní kó d a 
vy neopustíte objekt (nedojde k narušení 
zpoždě né  zó ny), systé m se po uplynutí prodle-
vy pro odchod aktivuje a automaticky odpojí 
vnitřní zó ny, které  byly naprogramované  jako 
zó ny s funkcí doma/odchod. Tento čas je ur-
čen hodnotou v druhé  položce programovací 
sekce [17] (viz str. 64). Prodlužování času 
odchodu zpoždě ných zó n nemá vliv na pře-
chod sekcí do stavu „doma“. Kontrolka [BYP], 
pokud je nastaven přepínač 4 v programovací 
sekci [31] (str. 68), se rozsvítí. Tato vlastnost 
umožňuje uživateli zůstat doma a mít systé m 
aktivní. Uživatel nemusí ručně  rušit vnitřní 
zó ny. Odpojení vnitřních zó n doma/odchod lze 
dosáhnout také  aktivací systé mu kó dem 

Rozsvítila se kontrolka [5], která 
indikuje žádost o aktivaci 5. 
sekce. Zároveň zhasla kontrolka 
[0]. Nelze aktivovat čtvrtou sekci. 
 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

2ND 

TRBL 

MEM 

BYP 11 12 0 

CLEAR ENTER 
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[ENTER][9][přístupový kó d]. Zadané  sekce 
budou uvedeny do stavu „doma“ bez ohledu 
na to, zda-li byl objekt opuště n či nikoliv. Doda-
tečná aktivace odpojených zó n se provádí 
kó dem [ENTER][1][přístupový kó d]. 

1.6.6 Aktivace systé mu s přechodem do 
stavu „doma“ 

Systé m rozlišuje aktivaci sekce s opuště ním 
objektu a bez opuště ní objektu. Stav aktivace 
sekce bez opuště ní objektu je pojmenován 
jako stav „doma“.  
Přechod do stavu „doma“ je možný dvojím 
způsobem: 
 
1. automaticky. Tento způsob je popsán 

v předchozím odstavci a je odvozen od na-
rušení zó ny, která je určena pro odchod 
z objektu. 

2. vložením sekvence [ENTER][9] před pří-
stupový kó d. 

Vložení sekvence [ENTER][9] před přístupový 
kó d nemá vliv na způsob aktivace nebo deak-
tivace systé mu. Lze tímto způsobem systé m 
aktivovat, deaktivovat, lze využívat menu pro 
zadávání sekcí. 
Rozdíl spočívá v tom, že všechny aktivované  
sekce jsou uvedeny okamžitě  do stavu „doma“ 
nezávisle na stavu zó n určených pro odchod.  
Aktivaci pomocí funkce [ENTER][9] lze využit 
např. v tě chto případech: 
 
• V objektu zůstane osoba, která není 

schopna ovládat systé m nebo je v objektu 
ponecháno domácí zvíře. Osoba, která 
spustí systé m, může objekt opustit zó nou 
určenou pro odchod. 

• V systé mu není nadefinována zó na pro 
odchod. Klávesnice je umístě na mimo do-
sah čidel. 

 
Systé m připouští, že nebude nakonfigurována 
žádná zó na pro odchod. V tom případě  se 
předpokládá, že po aktivaci dojde vždy k jeho 
opuště ní. Přechod do stavu „doma“ je možný 
pouze zadáním sekvence [ENTER][9] před 
přístupový kó d. 

1.6.7 Dodatečná aktivace sekcí „doma“  

Sekce, které  jsou ve stavu „doma“, lze uvé st 
do stavu aktivace příkazem [ENTER][1] [pří-
stupový kó d]. Tento příkaz nelze využit pro 
deaktivaci systé mu. Lze však využit menu pro 
zadávání sekcí. Použití tohoto příkazu způso-
bí: 
 

• Stav sekcí ve stavu „doma“ se změ ní na 
stav aktivace. 

• Neaktivované  sekce se aktivují. 
 
Příkaz lze použít, když systé m obsahuje sekce 
ve stavu „doma“ a uživatel hodlá objekt opustit. 
K přechodu do stavu „doma“ mohlo dojít auto-
maticky nebo použitím příkazu [ENTER][9] 
[přístupový kó d]. 

1.6.8  Rychlý odchod z objektu 

Chcete-li umožnit jiné  osobě  odejít z objektu 
po Vás a zároveň aktivovat bezpečnostní sys-
té m, aniž by tato osoba byla seznámena s 
Vaším bezpečnostním kó dem, můžete použít 
funkci rychlé ho odchodu z objektu. Osoba 
může systé m aktivovat, ale není schopna pro-
vé st deaktivaci. Rychlá aktivace se provádí 
vložením kó du [ENTER][0]. Kó d způsobí akti-
vaci sekcí, naprogramovaných pomocí uživa-
telské  funkce  [ENTER][6] [master kó d] [4] (viz  
Nastavení rychlé  aktivace [ENTER][6][master 
kó d][4], str. 44). Funkci je nutno povolit př i 
instalaci (viz programovací sekce [32] Pátý 
konfigurační kó d, str. 69).  

1.6.9 Klávesové  kombinace [F] - [A] - [P] 

Pomocí klávesových kombinací lze vyvolat 
poplach a způsobit přenos zpráv. Systé m rozli-
šuje tři druhy klávesových kombinací, které  
odpovídají určité mu typu události –  požár, 
nemocnice, tíseň. 
Kombinace kláves musí být stisknuta po dobu 
dvou sekund. 
 

kombinace současný stisk kláves 
F 7, 9 
A 4, 6 
P 1, 3 

tab. 5: „Význam klávesových kombinací“ 

 
Stisknutí kombinací tlačítek [F], [A], [P] může 
být doprovázeno vysláním zprávy pro vysílač a 
telefonní komunikátor. Podmínkou vyslání 
zprávy je naprogramování příslušných kó dů. 
Vysílá se vždy dvojice kó dů - vlastní kó d a jeho 
obnovení. Kó dy se programují v programovací 
sekci [09] (viz str. 58). 
 
• kombinace [F]ire (Požár) - Stisknutím 

kombinace "F" po dobu 2 sekund způsobí-
te lokální přerušovaný poplach. Klávesnice 
signalizuje přijetí kó du sé rií krátkých 
pípnutí. Funkci lze blokovat nastavením 
přepínače 6 v programovací sekci [34] (viz 
sekce [34] Š estý konfigurační kó d, str. 70). 
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• kombinace [A]mbulance (Nemocnice) - 
Stisknutím té to kombinace kláves po dobu 
delší 2 sekund vygeneruje ú středna zprávu 
pro pult centralizované  ochrany. Aktivace 
té to funkce nevyvolá žádný místní poplach 
a žádná kontrolka klávesnice se nerozsvítí. 
Klávesnice signalizuje sé rií krátkých pípnu-
tí přijetí kó du. 

• kombinace [P]anic (Tíseň) - Stisknutím 
kombinace kláves po dobu 2 sekund se 
vyšle signál na pult centralizované  ochra-
ny. Signál poplachu může být naprogra-
mován jako hlasitý nebo tichý (viz progra-
movací sekce [12] První konfigurační kó d, 
přepínač 6, str. 61). Jestliže je naprogra-
mován hlasitý poplach, bude místní siré na 
vydávat stálý tó n. Potvrzení hlasité  (3 píp-
nutí bzučáku) nebo tiché  (žádná odezva 
bzučáku) se pro kombinaci "P" naprogra-
muje v sekci [14] přepínačem 5 (viz str. 
63). 

 
Poplach siré ny způsoben kombinací kláves lze 
vypnout libovolným přístupovým kó dem.  

1.7 Co musí uživatel znát ? 

Následující kapitola stručně  shrnuje důležité  
informace, potřebné  pro zamknutí a odemknutí 
objektu (té ž aktivace a deaktivace) pomocí 
klávesnice. Podrobný popis je detailně  uveden 
v odstavci Aktivace a deaktivace ú středny na 
str. 33. 
Otevření a zavření systé mu pomocí klíče je 
podstatně  jednodušší a omezuje se na rozvá-
žení vstupu přepínačem při odchodu a vyvá-
žení vstupu při příchodu.  

1.7.2 Po příchodu do objektu 

(Deaktivace) 
 
1. Vstupte do objektu dveřmi určenými jako 

vstupní. Je-li vchod do objektu chráně n či-
dlem, signalizuje klávesnice souvislým tó -
nem, že uživatel má deaktivovat systé m. 
Pokud klávesnice nevydává žádný tó n, 
zjistě te pomocí funkce [2ND] [číslo sekce] 
stav otevírané  sekce. Kontrolka ARMED 
svítí, pokud je sekce aktivována a naopak. 

2. Jdě te ke klávesnici, vložte správný čtyř-
místný (případně  šestimístný) přístupový 
kó d.                                             
 
Příklad: Přístupový kód je 4557 (455723). 
Stiskně te postupně :                                   
 
 4  5  5  7  2  3  

 
Klávesnice vydá akustický signál: 
• Dlouhý tó n oznamuje zadání chybné ho 

kó du. Zadejte přístupový kó d znovu. 
Pokud udě láte chybu př i zadávání jed-
notlivé  číslice, stiskně te [CLEAR] a za-
čně te znovu. Po třech chybných kó -
dech po sobě  se klávesnice na 15 se-
kund zablokuje. Počkejte 15 sekund a 
zopakujte volbu. Správný kó d musíte 
zadat v době  určené  pro příchod 
(zpravidla kolem 1 minuty), v opačné m 
případě  spustíte poplach. 

• Š est krátkých pípnutí oznamuje, že ob-
jekt byl otevřen. Klávesnice ukončí ge-
nerování souvislé ho tó nu. Bod 3 se 
Vás netýká. 

• Tři krátká pípnutí oznamují, že se ob-
jeví nabídka pro výbě r sekcí  Bliká klá-
vesa [ENTER]. Pokračujte bodem 3. 

3. Stiskem kláves [1]-[6], [2ND], [TRBL], které  
jsou přiřazeny sekcím 1-6, 7, 8, vyberte ty 
sekce, které  chcete otevřít. Klávesnice po-
tvrdí výbě r třemi krátkými pípnutími a pří-
slušná klávesa zhasne. Pokud vyberete 
sekci, ke které  nemáte přístup, klávesnice 
pípne dlouze. Klávesou [ENTER] potvrdíte 
výbě r. Klávesa [ENTER] zhasne a bzučák 
klávesnice šestkrát krátce pípne. Indikace 
času příchodu zmlkne. Nabídku pro výbě r 
sekcí lze opustit klávesou [CLEAR] bez 
vlivu na stav sekcí. 

 
     Příklad: Chcete otevřít sekce 4,6 a 8. Na 
     klá vesnici svítí klá vesy [4], [6] a [TRBL]. 
     Nevš ímejte si klá ves na spodních dvou 
     řá dcích. 

      

Výchozí stav. Kontrolky
[4] a [6] a [TRBL] svítí,
tzn. sekce 4, 6 a 8 jsou
aktivní. Svítí kontrolka
ARMED systé mu.

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

2ND

TRBL

MEM

BYP 11 12 0

CLEAR ENTER
Bliká klávesa
[ENTER].

 
 
     Stiskně te v libovolném pořadí: 
 
       4  6 TRBL  
 
     Kaž dé stisknutí je doprová zeno třemi krá t-
     kými pípnutími. 
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Zhasly kontrolky [4] a
[6] a [TRBL]. Stav
ú středny se ještě
nezmě nil.

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

2ND

TRBL

MEM

BYP 11 12 0

CLEAR ENTER  
 
     Stiskně te klá vesu [ENTER]. 
 
       ENTER  
 
     Klá vesnice 6x krá tce pípne, ukončí gene-
     rová ní souvislého tónu. Sekce jsou deakti-
     vová ny. 

1.7.3 Při odchodu z objektu 

(Aktivace) 
 
Aktivací se rozumí zapnutí ú středny do stavu, 
ve které m nepřetržitě  monitoruje stav čidel a v 
případě  porušení střežené  zó ny vyvolá po-
plach. Aktivace se provádí při odchodu osoby 
z objektu. 
 
Proveďte tyto ú kony: 
 
1. Před aktivací ú středny zavřete všechny 

chráně né  dveře a okna a zajistě te, aby ve 
všech chráně ných prostorách nebyl žádný 
pohyb. Systé m připouští možnost, že 
v okamžiku aktivace může být v každé  
sekci narušena jedna zpoždě ná nebo po-
mocná zpoždě ná zó na. Tyto zó ny se musí 
uvé st do stavu klidu v čase určené m pro 
odchod. 
Svítící kontrolka READY je postačující 
podmínkou aktivace. Pokud READY nesví-
tí, využijte příkaz [2ND] pro zobrazení sta-
vu sekcí. V režimu zobrazení sekcí musí 
svítit kontrolka READY pro všechny sekce, 
které  mají být aktivovány. Naopak musí 
kontrolka ARMED být pro všechny aktivo-
vané  sekce vypnuta, protože jinak by ne-
došlo k aktivaci, nýbrž k deaktivaci systé -
mu. 
 
Pozn.: Pokud se použ ívá  funkce [2ND] 
s přístupovým kódem, stačí zkontrolovat 
stav kontrolky READY po zadá ní sekvence  
[2ND] [přístupový kód] [0].                            
 

2. Pokud svítí kontrolka [TRBL], ú středna je 
ve stavu poruchy. Zjistě te druh potíží 
(stiskně te [TRBL] nebo [ENTER][2]) a po-
kuste se odstranit její příčinu. Přítomnost 
poruchy však nemá vliv na aktivaci systé -
mu. Seznam poruch je uveden v tab. 3: 
„Seznam poruch“ na str. 31. 

3. Svítící kontrolka [BYP] indikuje, že ně které  
zó ny ú středny jsou odpojeny. Pokud neví-
te, které  zó ny jsou odpojeny, použijte pří-
kaz [BYP]. Upravte stav odpojení zó n pod-
le svých požadavků. 

4. Vložte správný čtyřmístný, resp. šestimíst-
ný přístupový kó d.                                 
 
Příklad: Přístupový kód je 4557 (455723). 
Stiskně te postupně :                                      
 
 4  5  5  7  2  3

 
 
Klávesnice vydá akustický signál: 
• Dlouhý tó n oznamuje zadání chybné ho 

kó du. Zadejte přístupový kó d znovu. 
Pokud udě láte chybu př i zadávání jed-
notlivé  číslice, stiskně te [CLEAR] a za-
čně te znovu. Po třech chybných kó -
dech po sobě  se klávesnice na 15 se-
kund zablokuje. Počkejte 15 sekund a 
zopakujete volbu.  

• Klávesnice šestkrát krátce pípne, ozve 
se přerušovaný tó n indikující odchod. 
Posledních 10 sec času odchodu je 
indikováno odlišným přerušovaným tó -
nem. Opusťte objekt v čase určené m 
pro odchod (typicky kolem 1 minuty). 
Pokud uslyšíte souvislý tó n, znamená 
to, že jste nestihli objekt včas opustit. 
Deaktivujte systé m v čase určené m 
pro příchod a proveďte opě tovnou ak-
tivaci. Bod 5 se Vás netýká. 

• Klávesnice šestkrát krátce pípne, chy-
bí však přerušovaný tó n indikující od-
chod. Místo aktivace jste provedli de-
aktivaci. Dojde k tomu v případě , že 
alespoň jedna sekce, kterou chcete 
zamknout, byla už aktivována. Zadejte 
znovu přístupový kó d.  

• Tři krátká pípnutí oznamují, že se ob-
jeví nabídka pro výbě r sekcí. Bliká klá-
vesa [ENTER]. Pokračujte bodem 5. 

5. Jste v nabídce pro výbě r sekcí. Kontrolky 
na spodních dvou řádcích indikují připra-
venost jednotlivých sekcí k aktivaci. Svítící 
kontrolka READY znamená, že lze aktivo-
vat všechny sekce. Podmínkou aktivace 
jednotlivé  sekce je svítící kontrolka ve 
spodní řadě . Stiskem kláves [1]-[6], [2ND], 
[TRBL] vyberte čísla sekcí, které  mají být 
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aktivovány. Systé m umožňuje provádě t 
současnou aktivaci i deaktivaci. Stiskem 
příslušných kláves vyberete sekce, které  
se mají aktivovat a jiné , které  se mají de-
aktivovat. Pokud vyberete sekci, ke které  
nemáte oprávně ní, klávesnice pípne dlou-
ze. Je-li výbě r možný, klávesnice třikrát 
krátce pípne a rozsvítí se příslušná kláve-
sa. Krátké  pípnutí znamená, že výbě r byl 
zamítnut z důvodu narušené  zó ny 
v příslušné  sekci. Výbě r potvrďte klávesou 
[ENTER]. Klávesa [ENTER] zhasne. 
Úspě šná aktivace je potvrzena šesti krát-
kými pípnutími. Ozve se přerušovaný tó n 
indikující odchod. Posledních 10 sec je in-
dikováno odlišným tó nem. Tři krátká 
pípnutí následována jedním dlouhým zna-
menají odmítnutí výbě ru. Příčinou je naru-
šení čidla mezi okamžikem výbě ru sekce a 
potvrzení klávesou [ENTER]. Odstraňte 
příčinu narušení zó ny a zopakujte aktivaci. 
Nabídku pro výbě r sekcí lze kdykoliv opus-
tit klávesou [CLEAR] bez vlivu na stav 
sekcí. V případě , že jste neopustili objekt 
v čase určené m pro odchod, zadejte znovu 
přístupový kó d. Nabídku, která se objeví 
po zadání přístupové ho kó du, potvrďte bez 
jaké koliv změ ny klávesou [ENTER].           
 
Příklad: Chcete aktivovat sekce 4, 8 a de-
aktivovat sekci 6. Na klá vesnici svítí klá ve-
sy [6], [0] a [BYP]. Stav klá vesy [12] není 
podstatný. Je aktivovaná  sekce 6, sekce 4, 
8 nejsou aktivní. 

    

Výchozí stav. Kontrolka
[6] svítí - sekce 6 je
aktivovaná.
Kontrolky [4] a [TRBL]
nesvítí - sekce 4 a 8
nejsou aktivní. Kontrolky
[0], [BYP] svítí –  sekce 4
a 8 jsou připraveny.

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

2ND

TRBL

MEM

BYP 11 12 0

CLEAR ENTER  
 
     Stiskně te klá vesy [4], [6] a  [TRBL]. Po 
     kaž dém stisknutí klá vesnice třikrá t krá tce 
     pípne. 
 

        4  6 TRBL  
 

  

Kontrolka [6] zhasla,
rozsvítily se kontrolky [4] a
[TRBL]. Stav ostatních
kontrolek se nezmě nil.

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

2ND

TRBL

MEM

BYP 11 12 0

CLEAR ENTER  
 
     Stiskně te [ENTER]. 
 

       ENTER  
 
     Klá vesa [ENTER] přestane blikat. Změ ní se 
     stav ústředny. Klá vesnice š estkrá t krá tce 
     pípne a začne znít přeruš ovaný tón, 
     indikující odchod. 

1.8 Volání počítače pro downloa-
ding [ENTER][4] 

Termínem downloading se rozumí dálkový 
přístup do systé mu ú středny pomocí počítače. 
Spojení se provádí po telefonní lince přes mo-
dem AMOS 01. Z řídicího počítače lze ú střed-
nu programovat, ovládat a zároveň snímat 
konfigurační data a informace o jejím stavu. 
Downloading musí být povolen v sekci [14] 
Třetí konfigurační kó d, přepínač 2, str. 63. 
V programovacích sekcích [26], [27] a [28] se 
programuje telefonní číslo počítače, přístupový 
kó d pro downloading a identifikační číslo 
ú středny. 

1.9 Programování přístupových 
kódů [ENTER][5] 

Programování přístupových kó dů se provádí 
příkazem [ENTER][5][master kó d]. Přístupové  
kó dy jsou čtyřmístné  nebo šestimístné . Dé lka 
přístupové ho kó du se řídí stavem přepínače 8 
v programovací sekci [14] (viz sekce [14] Třetí 
konfigurační kó d, str. 63). Každý kó d má pořa-
dové  číslo. Pokud není nastaven přepínač 2 
v programovací sekci [13] (viz sekce , str. 63), 
jsou čísla 1 a 2 vyhrazena pro první a druhý 
master kó d, čísla 3 –  16 pro řádné  přístupové  
kó dy. V opačné m případě  jsou všechna čísla 1 
–  16 určena pro řádné  přístupové  kó dy. 
V prvním případě  je celkový počet kó dů 
v systé mu 16, v druhé m případě  18. Pořadí 
přístupové ho kó du se zadává po vložení mas-
ter kó du. Klávesnice indikuje stav očekávání 
na pořadové  číslo blikající klávesou [2ND]. Do 
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tohoto stavu se ú středna opě t vrátí po zápisu 
každé ho nové ho přístupové ho kó du. Š esti-
místné  kó dy se zadávají ve dvou krocích. 
V prvním kroku se zadají první čtyři číslice a po 
stisknutí klávesy [ENTER] zbývající dvě  číslice. 
V případě  rozdě lení systé mu do sekcí následu-
je po naprogramování nové ho přístupové ho 
kó du výbě r sekcí, které  lze tímto kó dem ovlá-
dat. Přepínačem 5 v programovací sekci [31] 
(viz sekce [31] Čtvrtý konfigurační kó d, str. 68) 
lze zakázat nebo povolit zobrazování zadáva-
ných kó dů. Blokování zobrazování při zadáva-
ní přístupové ho kó du znemožní uživateli mas-
ter kó du zjistit ostatní přístupové  kó dy systé -
mu. Výbě r sekcí se neprovádí v případě  pro-
gramování master kó dů, protože tyto kó dy 
umožňují vstup do všech sekcí systé mu. Při 
instalaci je možno naprogramovat, že master 
kó dy nemůže uživatel mě nit (viz [13] Druhý 
konfigurační kó d, přepínač 2, str. 63).  
Kó d číslo 16 může být změ ně n z normálního 
kó du na kó d pro jedno použití. (Viz sekce [13] 
Druhý konfigurační kó d, přepínač 5). Kó d pro 
jedno použití je vymazán, když je použit k akti-
vaci systé mu. Pokud je k aktivaci použit příkaz 
rychlé  aktivace [ENTER][0], kó d pro jedno 
použití nebude smazán. Režim programování 
přístupových kó du lze opustit kdykoliv kláve-
sou [CLEAR]. 
 
Pozn.: První master kó d nastavený výrobcem 
je [1234] ([123400]), druhý [4321] ([432100]). 
 
Postup zadávání přístupových kó dů: 
 
1. Zadáním sekvence [ENTER][5][master 

kó d] se dostanete do mó du programování  
přístupových kó dů. Začne blikat klávesa 
[2ND], klávesnice 3x krátce pípne. Pokud 
je zadaný kó d chybný, ozve se dlouhý tó n. 
Opravte kó d a pokračujte. 

2. Stiskem kláves [1] až [2ND] zvolte pořado-
vé  číslo kó du. Rozbliká se klávesa 
[ENTER]. Klávesám [0], [11] [12], [BYP], 
[MEM], [TRBL] a [2ND] jsou přiřazena čís-
la 10 –  16. Přístup k master kó dům (pořa-
dová čísla 1 a 2) může být zakázán nasta-
vením přepínače 2 v programovací sekci 
[13] (viz str. 63). V tomto případě  jsou po-
řadovým číslům 1 a 2 přiřazeny řádné  pří-
stupové  kó dy a master kó dy mohou být 
změ ně ny pouze v režimu instalačního pro-
gramování. Celkový počet kó du systé mu 
se tímto zvě tší na 18. 

3. Zadejte postupně  čtyř i číslice. Pokud je 
nastaven přepínač 5 v programovací sekci 
[31] (viz str. 68), jsou číslice kó du vyobra-
zeny v binární podobě  na jednotlivých řád-

cích klávesnice (viz Způsoby zobrazování 
čísel, str. 52). První řádek odpovídá nej-
vyšší číslici. V opačné m případě  kontrolky 
kláves nesvítí. Kontrolky [READY] a 
[ARMED] znázorňují pořadí číslice. Svítí-li 
obě  kontrolky, zadává se první číslice, 
jsou-li obě  kontrolky zhasnuty, zadává se 
čtvrtá číslice. Přípustná je libovolná kom-
binace dekadických číslic, tj. 0 –  9. Zrušení 
kó du lze prové st zadáním číslic vě tších 
než 9 (klávesy [11], [12], [BYP], [MEM], 
[TRBL] a [2ND]). 

4. Zadaný kó d se potvrzuje klávesou 
[ENTER]. Systé m kontroluje, zda-li zadaný 
kó d nebyl už dříve naprogramován. 
V tomto případě  je kó d odmítnut a kláves-
nice dlouze pípne. Vraťte se do bodu 3. 
Pokud systé m využívá šestimístné  přístu-
pové  kó dy, následuje programování dvou 
posledních číslic. V režimu se zobrazová-
ním zadávané ho kó du jsou hodnoty tě chto 
číslic zobrazeny v binárním tvaru na třetím 
a čtvrté m řádku klávesnice. Kontrolky 
READY a ARMED zobrazují pořadí zadá-
vané  číslice shodným způsobem jako 
v předchozím případě . 

5. Poslední dvě  číslice se potvrdí opě t kláve-
sou [ENTER]. Pokud není ú středna rozdě -
lena do sekcí, vrátí se do stavu očekávání 
na další pořadové  číslo kó du, tj. do bodu 2. 
Klávesnice přitom třikrát pípne. Pokud je 
ú středna rozdě lena do sekcí, přejde do 
stavu programování čísel sekcí, tj. do bodu 
6. Klávesnice pípne jednou. 

6. Čísla sekcí se zadávají stiskem kláves [1] -
[8]. Číslo na klávese odpovídá číslu sekce. 
Každým stisknutím klávesy se stav kont-
rolky změ ní na opačný. Když kontrolka 
klávesy svítí, příslušná sekce je vybrána. 
Pokud je číslo sekce platné , klávesnice 
pípne krátce. V opačné m případě  pípne 
dlouze. Stane se tak při pokusu zadání 
čísla neexistující sekce. Stisknutím klávesy 
[ENTER] ukončíte zadávání přístupové ho 
kó du. Klávesnice třikrát pípne, zhasne 
kontrolka [ENTER] a rozbliká se kontrolka 
[2ND]. Ústředna je př ipravena akceptovat 
číslo dalšího kó du, tj. vrátíte se do bodu 2. 
Master kó du jsou přidě leny všechny sekce 
a nabídka pro přidě lení sekcí se nezobra-
zí. Maximální číslo sekce je určeno polož-
kou v programovací sekci [50] (viz str. 73).  

1.9.2 Přidání nebo změna kódu 

Chcete-li přidat další kó d, zvolte v režimu pro-
gramování přístupových kó dů jeho pořadové  
číslo stisknutím klávesy [1] až [2ND]. Vložte 
nový přístupový kó d. Potvrďte klávesou 
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[ENTER]. Pokud je systé m rozdě len do sekcí 
zadejte čísla sekcí a potvrďte klávesou 
[ENTER]. Úkon je ukončen třemi krátkými píp-
nutími klávesnice. Pokud mě níte již existující 
kó d, nový kó d pouze nahradí starý.  
Jestliže chcete programovat další kó d, stiskně -
te klávesu, odpovídající dalšímu číslu kó du, a 
zadejte nové  čtyř i, případně  šest číslic. Stis-
kem [CLEAR] můžete opustit programování 
kó du bez potvrzení zadaných údajů. 

1.9.3 Vymazání kódu 

Vymazání kó du se provede zápisem nové ho 
kó du, který obsahuje alespoň jednu neplatnou 
číslici. Neplatné  číslice odpovídají klávesám 
[11], [12], [MEM], [TRBL], [BYP].  
 
Příklad:  
 
 

1.9.4 Tísňové  kódy 

Pokud je první číslice zadané ho kó du o jednič-
ku vyšší, je tento kó d chápán jako kó d zadaný 
ve stavu tísně . (Pokud je první číslice 9, začíná 
tísňový kó d nulou). Systé m se chová stejně  
jako v případě  řádné ho kó du s tím rozdílem, že 
je vygenerována zpráva „tísňový kó d“ pro pult 
centralizované  ochrany. 

1.10 Uživatelské  funkce 
[ENTER][6][master kód] 

Tyto povely se užívají k nastavení systé mové -
ho času, povolení rychlé  aktivace, k rychlé  
diagnostice systé mu a blokování nabídky pro 
výbě r sekcí při aktivaci a deaktivaci systé mu. 
  
Postup při volání funkcí: 
 
1. Vložte [ENTER][6][master kó d]. Rozbliká 

se klávesa [2ND], klávesnice 3x krátce 
pípne. Pokud je zadaný kó d chybný, vydá 
dlouhý tó n. Opravte kó d a pokračujte.  

2. Zadejte číslo položky. Pokud je položka 
akceptována, zhasne klávesa [2ND] a roz-
bliká se klávesa [ENTER] a klávesnice 
opě t 3x krátce pípne. V opačné m případě  
pípne dlouze (neplatí pro funkci [8]). Po 
ukončení programování očekává klávesni-
ce číslo další položky uživatelských funkcí.  

3. Funkci opustíte kdykoliv klávesou 
[CLEAR]. 

 
Je definováno šest uživatelských funkcí: 
 
[0] Instalační test 

[1] Nastavování systé mové ho 24-hod. 
             času (čas ve tvaru H H M M) 
[3] Blokování nabídky pro výbě r sekcí 
[4] Nastavení rychlé  aktivace  
[8] Test siré ny a klávesnice 
[9] Korekce systé mové ho času 
  
Funkce [0] a [8] se používají pro diagnostické  
účely. Funkcí [4] se nastavují sekce pro rych-
lou aktivaci systé mu. Funkce [3] zamezuje 
přístup jednotlivým uživatelům k nabídce pro 
výbě r sekcí při aktivaci a deaktivaci systé mu. 
Korekcí systé mové ho času lze seřídit přesnost  
systé mových hodin. Volbou položky [8] vyvolá-
te 2-sekundový test siré ny, kontrolek a bzučá-
ku klávesnice. 

1.10.1 Instalační test [ENTER][6][master 
 kód][0] 

V tomto režimu je jakákoliv změ na stavu čidel 
indikována dvousekundovým signálem siré ny 
a bzučáku klávesnice. Kontrolky kláves zobra-
zují stav jednotlivých zó n. Funkce slouží jako 
pomůcka při instalaci čidel. 

1.10.2 Nastavení systé mové ho času  
[ENTER][6][master kód][1] 

Funkce nastavuje systé mový čas ú středny. 
Zadávají se čtyř i číslice. Dvě  první číslice urču-
jí hodinu, další dvě  minuty.  
 
Hodiny: HH - 01, 02 ..10, 11..23, 24 
Minuty: MM - 01, 02 ..35, 36..58, 59 
 
8:05 ráno bude zadáno jako 0805 
1:30 odpoledne bude zadáno jako 1330 
 
Příklad: 1330 
 
 
 
 
Postup zadávání systé mové ho času: 
 
1. Zadáním sekvence [ENTER][6][master 

kó d] se dostanete do režimu zadávání sys-
té mových funkcí. Začne blikat klávesa 
[2ND], klávesnice 3x krátce pípne. Pokud 
je zadaný kó d chybný, ozve se dlouhý tó n. 
Opravte kó d a pokračujte. 

2. Stiskem klávesy [1] zvolte funkci zadávání 
systé mové ho času. Rozbliká se klávesa 
[ENTER]. 

3. Zadejte postupně  čtyř i číslice ve výše uve-
dené m formátu (viz také  Způsoby zobra-
zování čísel, str. 52). Hodnota času je zob-
razena na klávesnici v binární formě . První 

 11  5  5  7 

 1  3  3  0 
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řádek odpovídá desítkám hodin, poslední 
jednotkám minut. Kontrolky [READY] a 
[ARMED] indikují právě  zadávanou číslici. 
Svítí-li obě  kontrolky, zadává se první čís-
lice, jsou-li obě  kontrolky zhasnuty, zadává 
se čtvrtá číslice. Odmítnutí neplatné  hod-
noty indikuje dlouhý tó n klávesnice. 

4. Zadanou hodnotu času potvrďte klávesou 
[ENTER]. Klávesnice tř ikrát pípne a sys-
té m se vrátí do stavu zadávání čísla uživa-
telské  funkce. Nemáte-li zájem volat další 
funkce, stiskem klávesy [CLEAR] se do-
stanete do výchozího stavu. 

 
Čas se ukládá do pamě ti EEPROM s periodou 
deseti minut. Reálný čas je odvozen z hodin 
procesoru, není proto příliš přesný (chyba ně -
kolik minut bě hem 24 hodin). Přesnost chodu 
hodin reálné ho času lze seřídit pomocí funkce 
korekce systé mové ho času. V případě , kdy 
vznikne potřeba opě tovné ho nastavení systé -
mové ho času, objeví se na klávesnici porucha 
6 (viz Sledování poruch [TRBL] nebo 
[ENTER][2], str. 30). Dojde k tomu vždy po 
resetování desky ú středny. 

1.10.3 Blokování nabídky pro výběr sekcí 
[ENTER][6][master kód][3] 

Funkce umožňuje stanovit pořadová čísla pří-
stupových kó du, kterým bude zamezen přístup 
k nabídce pro výbě r sekcí při aktivaci a deakti-
vaci ú středny. Stav sekcí přiřazených tě mto 
kó dům se mě ní najednou a to tak, že součas-
ně  dojde buď k jejich aktivaci nebo deaktivaci. 
Tuto funkci lze využit v případě , kdy není po-
třebné  stanovit stav sekcí jednotlivě . 
 
Postup: 
 
1. Stiskně te [ENTER][6][master kó d]. Začne 

blikat klávesa [2ND], klávesnice 3x krátce 
pípne. 

2. Stiskem klávesy [3] zvolte funkci blokování 
nabídky pro výbě r sekcí. Rozbliká se klá-
vesa [ENTER]. 

3. Stiskem kláves [1] až [2ND], vyberte pořa-
dová čísla kó dů, které  budou mít zameze-
ny přístup k výbě ru sekcí při aktivaci a de-
aktivaci systé mu. Výbě r je indikován roz-
svícením příslušné  kontrolky klávesy. Dal-
ším stisknutím stejné  klávesy se mě ní vol-
ba na opačnou. Pořadovým číslům 13 až 
16 odpovídají klávesy [BYP], [MEM], 
[TRBL] a [2ND]. 

4. Výbě r potvrďte klávesou [ENTER]. Klá-
vesnice třikrát pípne a vrátí se do stavu 
výbě ru čísla uživatelské  funkce. Do výcho-
zího stavu se vrátíte klávesou [CLEAR]. 

1.10.4 Nastavení rychlé  aktivace   
[ENTER][6][master kód][4] 

Funkce umožňuje určit, které  sekce se mají 
zavřít pomocí příkazu rychlé  aktivace 
[ENTER][0].  
 
Postup: 
 
1. Postupujte jako v předchozím případě . 
2. Stiskem klávesy [4] zvolte funkci zadávání 

sekcí pro rychlou aktivaci. Rozbliká se klá-
vesa [ENTER]. 

3. Stiskem kláves [1] až [8] vyberte sekce, 
které  se mají aktivovat. Svítící klávesa in-
dikuje vybranou sekci. Stisknutím klávesy 
se mě ní volba na opačnou. Pokud zvolíte 
číslo sekce, které  je vě tší než číslo uvede-
né  v programovací sekci [50], je sice ak-
ceptováno, ale ú středna jej interně  odmít-
ne. 

4. Výbě r potvrďte klávesou [ENTER]. Klá-
vesnice třikrát pípne a vrátí se do stavu 
výbě ru čísla uživatelské  funkce. Do výcho-
zího stavu se vrátíte klávesou [CLEAR]. 

 
Funkce rychlé ho odchodu musí být také  povo-
lena v konfiguraci. Přepínač 4 v programovací 
sekci [32] v konfiguračním kó du 5 musí být 
nastaven (viz [32] Pátý konfigurační kó d, 
str. 69). 

1.10.5 Test siré ny [ENTER][6][master 
kód][8] 

Pokud jste v mó du uživatelských funkcí, stisk 
klávesy [8] rozezní siré nu, klávesnici a zapne 
všechny kontrolky klávesnice na dobu 2 se-
kund. 

1.10.6 Korekce systé mové ho času  
[ENTER][6][master kód][9] 

Časování ú středny je řízeno standardním počí-
tačovým krystalem, který nezaručuje dostateč-
nou přesnost pro chod hodin reálné ho času. 
Z tohoto důvodu byla do ú středny začleně na 
uživatelská funkce, umožňující korigovat pří-
padné  odchylky. Postup nastavování je násle-
dující. Zjistí se odchylka od skutečné ho času, a 
to v minutách na jeden týden chodu hodin. 
Pokud se hodiny zpožďují, je tato odchylka 
vstupní hodnotou pro korekci času. V opačné m 
případě  je vstupní hodnotou číslo 256 minus 
zjiště na odchylka.  
 
Vypočtené  číslo vložte následovně : 
 
1. Stiskně te [ENTER][6][master kó d]. 
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2. Stiskem klávesy [9] zvolte funkci korekce 
systé mové ho času. Rozbliká se klávesa 
[ENTER]. 

3. Zadejte třímístné  číslo v rozsahu 0 –  256, 
odpovídající velikosti odchylky. Zadaná 
hodnota je v binární tvaru zobrazena na 
druhé m, třetím a čtvrté m řádku klávesnice. 

4. Výbě r potvrďte klávesou [ENTER]. Klá-
vesnice třikrát pípne a vrátí se do stavu 
výbě ru čísla uživatelské  funkce. Do výcho-
zího stavu se vrátíte klávesou [CLEAR]. 

1.11 Instalační programování  

[ENTER][8][instalační kó d] 
 
Instalační programování umožňuje mě nit veš-
keré  parametry ú středny a tím ovlivňovat její 
činnost. Podrobně jší popis je uveden v oddíle 
Příručka programování, str. 51. 

1.12 Formát vysílaných kódů 

1.12.1 Protokol vysílaných zpráv 

Ústředna AMOS 1600 se dodává s ně kolika 
typy VF dílů: 
 
• DTX 05 pro pásmo 299 MHz –  314 MHz 
• DTX 04 pro pásmo 339 MHz –  345 MHz 
• TSM 452 Fxxx VFa TSM 453 Fxxx VF pro 

pásmo  420 –  470 MHz 
 
VF díl TSM 452 Fxxx VF je náhradou za starší 
typ TSM 450. Pro první dva typy VF dílů  lze 
nastavit tři ú rovně  výstupního výkonu - 0.1 W, 
0.5 W a 1 W. Pro VF díly TSM 450 Fxxx VF a 
TSM 452 Fxxx VF se nastavují čtyři stupně  
výstupního výkonu - 0.1 W, 0.25 W, 0.5 W a 
1 W. Takté ž pro VF díl TSM 453 Fxxx VF se 
nastavují čtyř i stupně  výstupního výkonu –  
0.02 W, 0.05 W, 0.1W a 0.2 W. U prvních dvou 
vysílačů jsou data přenášena přenosovou 
rychlostí 1200 baudů s použitím FFSK modu-
lace. Vysílače v pásmu 450 MHz mají nasta-
venou přenosovou rychlost 4800 baudů a pou-
žívají rovně ž modulaci FFSK. Podle typu pou-
žité ho vysílače je třeba vhodně  nastavit hodno-
tu položky v programovací sekci [42] (viz str. 
70). 
Každá vysílaná zpráva se skládá ze dvou čás-
tí: 
 
• hlavička 

• informační část  
 
Obsahem hlavičky je číslo sítě , číslo objektu a 
v případě  formátu GLOBAL číslo skupiny ob-
jektů. Číslo objektu je dekadické  číslo 
v rozsahu 1 –  250 pro formát NAM SYSTEM 
2000 nebo 0 –  255 pro ostatní systé my. Na-
stavuje se v programovací sekci [40] (viz str. 
70). Toto číslo slouží na pultu k identifikaci 
objektu. Formát GLOBAL používá kromě  čísla 
objektů také  číslo skupiny objektů, které  je 
v rozsahu 0 –  62. Toto číslo rozšiřuje možnost 
adresace objektů v systé mu na celkový počet 
256 x 63 =  16 128. 
Číslem sítě  se identifikují objekty, které  spolu-
pracují s jedním pultem centralizované  ochra-
ny. Pro PCO NAM SYSTEM 2000 od akciové  
společnosti NAM system je toto číslo v rozsahu 
0 –  3, pro pulty Radom v rozsahu 0 –  15, pro 
formát GLOBAL v rozsahu 0 –  63. Podmínkou 
přijetí zprávy je shodné  číslo sítě  nastavené  
jak v ú středně  tak na pultu (viz programovací 
sekce [41] Číslo sítě , str. 70). 
Informační část obsahuje informaci o stavu 
nebo změ ně  stavu hlídaných objektů. Její for-
mát se liší podle použité ho přenosové ho for-
mátu. 
Ústředna AMOS 1600 podporuje tři typy proto-
kolu vysílaných dat: 
 
1. formát NAM SYSTEM 2000  
2. formát Radom 
3. formát GLOBAL 

1.12.2 Směrování vysílaných zpráv  

Zprávy generované  procesorovou deskou lze 
smě rovat na jeden ze tří výstupů: 
 
1. sbě rnice I2C 
2. třídrátová sbě rnice 
3. sé riová linka 
4. VF díl TSM 452, 453 
 
Způsob smě rování je určen nastavením 
v programovací sekci [42] (viz str. 70). 
Pro komunikaci s vysílačem se používají první 
dvě  varianty a varianta 4. Způsob komunikace 
je dán typem častých ale podstatně  delších 
bliknutí vysílací LED diody bě hem vysílání. 
Sbě rné  stanice v sítích Global umožňují připo-
jení ú středny AMOS 1600 po sé riové  lince bez 
nutnosti použití vysílače. Je to opodstatně né  
v případě  umístě ní ú středny v bezprostřední 
blízkosti sbě rné ho vysílače. 
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Druh udá-
losti 

Poplach 
/obnovení 
1. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
2. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
3. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
4. Zó ny 

Poplach 
/obnovení 
5. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
6. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
7. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
8. zó ny 

Význam na 
PCO 

Poplach/ 
obnovení 
1. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
2. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
3. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
4. Smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
5. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
6. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
7. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
8. smyčky 

 
Druh udá-
losti 

Poplach 
/obnovení 
9. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
10. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
11. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
12. Zó ny 

Poplach 
/obnovení 
13. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
14. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
15.,16. zó ny 

Porucha 
baterie 

Význam na 
PCO 

Poplach/ 
obnovení 
9. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
10. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
11. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
12. Smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
13. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
14. smyčky 

Požár/ 
obnovení  
požár 

Porucha 
baterie 

 
Druh udá-
losti 

Aktivace/ 
deaktivace 
sekcí 

Tamper 
víka, zó n 

Význam na 
PCO 

Odchod z/ 
příchod do 
objektu 

Porucha 
tamperu 

 

tab. 6:„Význam přijatých zpráv na pultu pro čísla 
objektu 1 –  200“  

1.12.3 Formát NAM SYSTEM 2000 

Používá se v sítích pultů NAM PCO 2000.  
Informace z ú středny lze přenášet dvojím způ-
sobem: 
 
• stavová zpráva 
• kó d události 
 
V prvním případě  obsahuje zpráva množinu 
bitů, které  určují aktuální stav zó n nebo sekcí. 
Ve druhé m případě  vznik události na ú středně  
způsobí vygenerování příslušné ho kó du, který 
je odeslán na pult centralizované  ochrany. 

1.12.4 Stavová zpráva NAM SYSTEM 2000 

Formát byl implementován pro zajiště ní kom-
patibility s vysílačem NAM DTX 01, NAM DTX 
04 a NAM DTX 05. Informace z ú středny jsou 
přenášeny paralelně  jako množina dvoustavo-
vých dat. Pro každou událost je vyhrazen 
v použité m protokolu jeden bit, který indikuje 
změ nu stavu. V případě  výskytu ně kolika udá-
losti současně  se nastaví ně kolik bitů. Zname-
ná to, že je možné  do jediné  zprávy zahrnout 
vě tší počet stavových změ n. Předností formátu 
je rychlost předání zprávy na pult a výrazně  
použité ho vysílače. Vysílače DTX 04, DTX 05 
a TSM 450 s procesorovou deskou TSM 450 –  
TC komunikují po sbě rnici I2C. Vysílač TSM 
450 s propojovací deskou TSM 450 –  P komu-

nikuje po třídrátové  sbě rnici. Vysílače TSM 452 
a TSM 453 komunikují rovně ž po třídrátové  
sbě rnici, používají však odlišný typ synté zy. 
Z důvodu nutnosti odlišení typu synté zy je pro 
tyto vysílače hodnota položky v programovací 
sekci [42]  odlišná. Chybné  nastavení položky 
v programovací sekci [42] způsobí přesmě ro-
vání zprávy na sé riovou linku. Přesmě rování 
zpráv na sé riovou linku lze poznat podle mé ně  
zatížené  sítě . Základním nedostatkem je to, že 
tento typ protokolu neumožňuje poslat kom-
pletní informaci o stavu systé mu. Vzhledem k 
pevné mu přiřazení významu jednotlivých bitů 
na pultu, lze tímto způsobem odeslat pouze 
základní informaci o zavření objektů, o výskytu 
poplachu a o poruše baterie. Interpretace jed-
notlivých bitů v protokolu se liší v závislosti na 
nastavené m čísle objektu. 
 
Č íslo objektu 1 – 200 
 
Uvedená tab. 6 zachycuje, jakým způsobem 
jsou na pultu NAM SYSTEM 2000 interpreto-
vány události vyslané  ú střednou. 
Vysvě tlivky: 
Význam slov smyčka a zó na, uvedených 
v návodech k ú středně  Amos a kodé ru je 
shodný. Termín smyčka je použit v případě  
pultu PCO 2000, v manuálu ú středny je dů-
sledně  používán termín zó na. 
Pro poplach a obnovení 15. a 16. zó ny je vy-
hrazen společný bit. Bit se nastaví, pokud ale-
spoň jedna uvedená zó na je ve stavu popla-
chu, bit se shodí, pokud dojde k obnovení 
obou zó n. 



AMOS 1600                                         S Y S T É M O V Ý  M A N UÁL                                          verze 4.xx 

47 
 

tab. 7: "Význam přijatých zpráv na pultu pro čísla 
objektu 201 - 250" 

Vzhledem k tomu, že ú středna př ipouští rozdě -
lení objektu do sekcí a v protokolu je vyhrazen 
jediný bit pro příchod a odchod, byl zvolen 
následující postup. Aktivace libovolné  sekce 
způsobí nastavení bitu odchod z objektu, de-
aktivací poslední sekce se nastaví příchod do 
objektu. Dílčí deaktivace části systé mu není 
indikována. 
Porucha tamperu zahrnuje jak poruchu tampe-
ru víka krabice, tak poruchu tamperu vyváže-
ných zó n.  
 
Č íslo objektu 201 – 250 
 
Tato čísla objektu jsou na pultu vyhrazena pro 
tzv. rozdě lené  objekty. Rozdě lení objektů 
umožňuje vyslat v jediné  zprávě  stavové  in-
formace z maximálně  čtyř objektů. Množina 
bitů, která je obsažena v jedné  zprávě , je roz-
dě lena na čtyř i podmnožiny. Každá podmnoži-
na bitů slouží k přenosů zpráv z jednoho ob-
jektu. 

Na pultu jsou přijaté  zprávy interpretovány, 
jakoby byly přijaty z různých objektů. 
Pult přiřadí rozdě leným objektům nová čísla 
objektu. Způsob př iřazení identifikačních čísel 
objektům vysvě tluje tabulka:                             
 
pořadové  číslo 
objektu  

číslo objektu na pultu 

1. objekt Adr 
2. objekt 1024 + (Adr –  201) * 3  
3. objekt 1024 + (Adr –  201) * 3 + 1 
4. objekt 1024 + (Adr –  201) * 3 + 2 

 

tab. 8: „Způsob adresace rozdě lených objektů“ 

V případě  ú středny lze využít rozdě lených 
objektů k poslání informace o aktivaci jednotli-
vých sekcí. Pro jednotlivé  sekce objektu budou 
nadefinovány na pultu samostatné  objekty 
s adresami podle tab. 8. Interpretace jednotli-
vých zpráv na pultu je vysvě tlena v tab. 7: 
"Význam přijatých zpráv na pultu pro čísla 
objektu 201 - 250". 

1. objekt 
 
Druh udá-
losti 

Aktivace/  
deaktivace 
1. sekce  

Poplach 
/obnovení 
13. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
14. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
15.,16. zó ny 

Porucha  
baterie 

Porucha 
tamperu 
víka a zó n 

Význam na 
PCO 

Odchod z/ 
příchod do 
objektu 

Porucha 
baterie  

Poplach/ 
obnovení 
1. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
2. smyčky 

Porucha 
baterie 

Porucha 
tamperu 

 
2. objekt 
 
Druh udá-
losti 

Aktivace/  
deaktivace 
2. sekce  

Poplach 
/obnovení 
2. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
3. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
1.,4. zó ny 

Význam na 
PCO 

Odchod z/ 
příchod do 
objektu 

Porucha 
baterie  

Poplach/ 
obnovení 
1. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
2. smyčky 

 
3. objekt 
 
Druh udá-
losti 

Aktivace/  
deaktivace 
3. sekce  

Poplach 
/obnovení 
6. zó ny 

Poplach 
/obnovení 

7. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
5.,8. zó ny 

Význam na 
PCO 

Odchod z/ 
příchod do 
objektu 

Porucha 
baterie  

Poplach/ 
obnovení 
1. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
2. smyčky 

 
4. objekt 
 
Druh udá-
losti 

Aktivace/  
deaktivace 
ostat. sekcí  

Poplach 
/obnovení 
10. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
11. zó ny 

Poplach 
/obnovení 
9.,12. zó ny 

Význam na 
PCO 

Odchod z/ 
příchod do 
objektu 

Porucha 
baterie  

Poplach/ 
obnovení 
1. smyčky 

Poplach/ 
obnovení 
2. smyčky 
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1.12.5 Kódy událostí NAM SYSTEM 2000 

Tento formát odpovídá chování bě žně  použí-
vaných zabezpečovacích ú středen. Jednotli-
vým událostem, ke kterým může dojít 
v objektu, je přiřazen kó d. V případě  ú středny 
AMOS 1600 je tento kó d osmibitový. Zadává 
se jako dvojice hexadecimálních číslic. Ústřed-
na používá stejný kó d jak pro vysílač, tak pro 
telefonní komunikátor. V případě  telefonní 
komunikace se spolu s kó dem události posílá 
identifikační číslo zařízení (programovací sek-
ce [02] a [04], str. 54). Toto číslo se při použití 
bě žných formátů skládá ze tří nebo čtyř číslic.  
Pokud je zpráva vysílána rádiem, není identifi-
kační číslo vysíláno. Ve vysílané  zprávě  je 
umístě no číslo objektu, které  je shodné  
s údajem v programovací sekci [40] (str. 70). 
Pult rozlišuje příjem kó dů událostí od stavové  
informace tím způsobem, že přijaté  kó dy udá-
lostí přiřadí jiné mu objektu s číslem o 256 vyš-
ším, než je uvedeno v př ijaté  zprávě . U stavo-
vých zpráv zůstane číslo objektu nezmě ně no. 
 
Příklad: Ústředna má  v programovací sekci 
[40] naprogramová no číslo 127.V tom případě  
přiřadí pult stavové zprá vě  ve formá tu NAM 
SYSTEM 2000 objektu s číslem 127, kódy 
udá lostí přiřadí objektu s číslem 383 =127 + 
256. 
 
Identifikační číslo zařízení nelze vysílat rádiem 
vzhledem na omezení plynoucí z použité ho 
formátu vysílaných zpráv. Je-li k ú středně  
AMOS 1600 př ipojena další ú středna, může to 
vé st k potížím ve zjišťování původce zprávy. 
Obě  zařízení se hlásí na pultu pod stejným 
číslem objektu, a to (256 + hodnota v progra-
movací sekci [40]). Chcete-li zjistit, která 
ú středna vyslala zprávu, jedinou možností je 
použití rozdílných kó dů událostí u obou zaří-
zení. Jednotlivé  typy událostí jsou rozdě leny 
do šesti skupin: 
 
1. aktivace 
2. deaktivace 
3. poplachy 
4. obnovení 
5. tísňové  zprávy 
6. technické  zprávy 
 
Pro každý jednotlivý typ zprávy lze určit, zda-li 
má být předána na pult vysílačem, telefonem, 
případně  uložena v pamě ti událostí. Způsob 
přenosu zpráv se nastavuje v programovací 
sekci [24] (viz str. 67). Vyslání jednotlivé ho 
kó du může být blokováno naprogramováním 
prázdných znaků do příslušných sekcí (klávesa 
[2ND]). Ústředna je dodávána s naprogramo-

vanými kó dy pro pult NAM  SYSTEM 2000. 
Kó dy událostí se programují v sekcích [05] až 
[10] a [53] až [57]. V případě  potřeby lze na-
programované  kó dy změ nit podle pokynů uve-
dených v Příručce programování. Dojde-li 
k ně kolika událostem v jednom okamžiku, uloží 
se do interní vyrovnávací pamě ti ú středny a 
odvysílají se postupně  za sebou. Sekvenční 
řazení zpráv odlišuje tento formát od stavové  
zprávy. Na rozdíl od stavové  zprávy je vysílaná 
informace kompletní, zachycuje všechny pod-
statné  události, ke kterým může dojít v objektu. 
Vzhledem k zajiště ní spolehlivé ho spojení 
s pultem se vysílání všech zpráv opakuje. 
V případě  potřeby odeslání delší sekvence 
zpráv je třeba počítat se zpoždě ním kolem 
deseti sekund na každou zprávu. Toto zpož-
dě ní se může ještě  zvýšit v případě  současné -
ho vysílání a telefonní komunikace. 
 
Pult NAM SYSTEM 2000 interpretuje vysílané  
zprávy stejně  jakoby byly vyslány z externí 
ú středny př ipojené  ke  kodé ru (viz návod 
k pultu). Přiřadí přijaté  zprávy objektu s číslem 
o 256 vyšším než je číslo objektu nastavené  
v ú středně  (viz programovací sekce [40]). 
Kromě  kó dů událostí vysílá ú středna udržovací 
zprávu, která slouží především ke kontrole 
spojení s pultem.  
Tato zpráva obsahuje rovně ž informaci o stavu 
objektu, která může být využita v případě , že 
významové  zprávy nebyly z ně jaké ho důvodu 
pultem přijaty. Perioda udržovacích zpráv je 
nastavitelná v programovací sekci [81] (str. 76) 
v rozsahu 20 –  256 sekund. Nastavením pře-
pínače 5 v programovací sekcí [83] (str. 76) lze 
vysílání udržovacích zpráv zcela zakázat. Pří-
jem udržovacích zpráv na pultu může být 
zpoždě n z dvou důvodu. První důvod je, že 
pult NAM SYSTEM 2000 považuje zprávu za 
platnou, pokud je přijata třikrát za sebou. Dru-
hý důvod je, že odesílání udržovacích zpráv je 
zahájeno až po vyprázdně ní vysílací vyrovná-
vací pamě ti. 
Číslo objektu na pultu v případě  periodických 
zpráv je shodné  s číslem naprogramovaným 
v ú středně  v sekci [40]. 
Způsob generování zpráv je nejsložitě jší 
v případě  aktivace a deaktivace ú středny. Vy-
slání zpráv v případě  jiných událostí je zřejmý 
a nevyžaduje podrobně jší vysvě tlení. 
 
Příklad: 
Uvedený diagram vysvě tluje přehledným způ-
sobem algoritmus generová ní zprá v v případě  
současné aktivace a deaktivace systému. 
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obr. 18: "Diagram generování kó dů při aktiva-
ci/deaktivaci“ 

Vysvě tlivky: 
ad1) Kód deaktivace identifikuje už ivatele, 

který přiš el do objektu. 
ad2) Otevření objektu bylo provedeno ve 

stavu tísně  nebo pod ná tlakem. 
ad3) Zadá ním přístupového kódu doš lo 

k umlčení sirény. 
ad4) V době  poslední aktivace systému 

doš lo k poplachu. Informace o poplachu je 
odvozena z údajů v pamě ti poplachů. Zá -
znam v pamě ti poplachů je vymazá n při 
aktivaci zóny, která  způsobila poplach. 

ad5) Seznam kódů deaktivovaných sekcí. 
Lze vyblokovat přepínačem 8 v programo-
vací sekcí [13] (viz str. 63). 

ad6) Kód aktivace identifikuje už ivatele, 
který aktivoval systém. Rychlou aktivací 
(odchodem) se rozumí použ ití kódu 
[ENTER][0]. 

ad7) Dodatečná  aktivace sekcí ve stavu 
„doma“ [ENTER][1][přístupový kód], pří-
padně  aktivace s nastavenou funkcí „do-
ma“ [ENTER][9][přístupový kód]. 

ad8) Kód identifikace aktivace systému 
s odpojenými zónami. Lze blokovat přepí-

načem 6 v programovací sekci [14] (viz str. 
63). 

ad9) Seznam odpojených zón při aktivaci. 
Lze blokovat přepínačem 6 v programova-
cí sekci [14] (viz str. 63). 

ad10) Seznam kódů aktivovaných sekcí. 
Generová ní kódů lze blokovat přepínačem 
8 v programovací sekci [13] (viz str. 63). 

1.12.6 Formát Radom 

Zahrnuje dva formáty: 
 
• formát vysílačů STX 13 
• formát vysílačů STX 20 
 
Formát STX 20 je nově jší a na rozdíl od formá-
tu STX 13 umožňuje příjem telefonních zpráv a 
odeslání vysílačem prostřednictvím formátu 
STX 20 přené st pouze čtyř i stavové  informace. 
U ú středny AMOS 1600 jsou to stavy zó n 1 až 
4. Kromě  toho formát STX 20 obsahuje infor-
maci o stavu tamperu, baterie a sítě . 
Stavová zpráva STX 13 má bitový charakter, 
obdobně  jako v případě  formátu NAM 
SYSTEM 2000. Formát umožňuje poslat in-
formaci o poplachu a obnovení všech šestnácti 
zó n, poruchu baterie, výpadek sítě , poruchu 
tamperu víka krabice a jednobitovou informaci 

4 3 Příchod do objektu 

E 1 Kó d vyslán v nouzi 

E 3 Umlčení poplachu 

D 9 Příchod po poplachu 

Deaktivace sekcí B 3 B 4 B 7 ......... 

5 3 Kó d aktivace        nebo C C Rychlý odchod 

C A [ENTER][1]          nebo C B [ENTER][9] 

C 9 Částečná aktivace 

Odpojené  zó ny F 6 F C F D ......... 

Aktivace sekcí C 1 C 5 C 6 ......... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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o příchodu a odchodu. Aktivace libovolné  (prv-
ní aktivované ) sekce je hlášena jako odchod, 
deaktivace poslední aktivní sekce je hlášena 
jako příchod. 
Ústředna AMOS je schopna pracovat s obě ma 
formáty, nicmé ně  formát STX 20 je výhodně jší, 
protože umožňuje posílat kó dy událostí, které  
ú středna generuje. Kó dy událostí jsou stejné  
jako ve formátu NAM SYSTEM 2000. Jedna 
zpráva formátu Radom může obsahovat ma-
ximálně  čtyři jednobytové  kó dy. Kromě  toho lze 
k ú středně  AMOS 1600 připojit pomocí tele-
fonního komunikátoru další tři externí zabez-
pečovací ú středny. K ú středně  lze také  připojit 
modul UNI, který umožní po sé riové  lince př i-
pojit zabezpečovací ú středny Galaxy a Ultima-
te.  
Nastavení ú středny v režimu Radom se odlišu-
je v následujících bodech. 
• V programovací sekci [80] nastavte přepí-

načem 1 formát STX 13 nebo STX 20. 
Formát STX 20 je výhodně jší. Je-li připo-
jena k ú středně  AMOS 1600 další zabez-
pečovací ú středna, nastavte přepínačem 3 
příznak rozdě lených objektů. Tento pří-
znak se ve formátu STX 13 neuplatní. 

•  V programovací sekci [80] zvolte formát 
telefonních dat. Pokud nemáte připojenou 
externí zabezpečovací ú střednu 
k ú středně  AMOS 1600, zvolte formát 00, 
v opačné m případě  musíte se přizpůsobit 
přijímané mu formátu (např. formát 02 pro 
modul UNI1). Platí jenom pro STX 20. 

• V programovací sekci [84] nastavte identi-
fikační čísla přijímaných zpráv. Ústředna 
příjme zprávu pouze tehdy, pokud přijaté  
identifikační číslo souhlasí s položkou na-
stavenou v té to sekci. 

• Periodu udržovacích zpráv nelze v režimu 
Radom ovlivnit. 

1.12.7 Formát GLOBAL 

Formát GLOBAL vychází z formátu NAM 
SYSTEM 2000. Vě tšina údajů týkajících se 
tohoto formátu je v souladu s údaji o formátu 
NAM SYSTEM 2000. Formát GLOBAL se pou-
žívá v systé mech pracujících v kmitočtové m 
pásmu 420 –  470 MHz. 
Zprávy jsou zajiště ny cyklickým kó dem. Pult 
nevyžaduje trojnásobný příjem stejné  zprávy 

jako ve formátu NAM SYSTEM 2000. Pult 
považuje zprávu za platnou, pokud byla přijata 
jednou (delší zprávy) nebo dvakrát (kratší 
zprávy). 
Formát umožňuje jak přenos kó dů událostí, tak 
stavové  informace. Na rozdíl od formátu NAM 
SYSTEM 2000 lze kó dy událostí i stavovou 
informaci vysílat současně . Zatímco kó dy udá-
losti jsou vysílány postupně , jak jsou uloženy 
ve vyrovnávací pamě ti, je stavová informace 
vyslána okamžitě  po jejím vzniku. Hlavním 
přínosem je tedy zkrácení přenosu informace 
na pult. Vysílání stavové  informace lze za-
pnout nebo vypnout podle stavu přepínače 2 
v programovací sekci [32] (str. 69). 
Udržovací zpráva formátu GLOBAL obsahuje 
informaci o stavu 16 zó n, stavu všech osmi 
sekcí systé mu, stavu sítě , baterie, tamperu a 
tamperu zó n. 
Na rozdíl od formátu NAM SYSTEM 2000 
umožňuje formát GLOBAL adresaci vě tšího 
počtu objektů. Kromě  čísla objektů (programo-
vací sekce [40], str. 70) se nastavuje číslo 
skupiny objektů. Nastavuje se v programovací 
sekci [82] (str. 76) v rozsahu 0 až 62. Objekty 
na pultu se liší jak číslem objektů, tak číslem 
skupiny. Celkový počet objektů, které  lze na-
sadit v systé mu, stoupne tímto na 63 x 256 = 
16 128. Číslo skupiny 63 je vyhrazeno pro 
sbě rné  stanice, a proto se nepoužívá pro ob-
jekty. 
Formát GLOBAL umožňuje přenos telefonních 
zpráv v ně kolika formátech. Výbě r formátu se 
provádí v programovací sekci [80]. Pokud není 
připojena externí zabezpečovací ú středna 
zvolte formát 00, pro modul UNI1 formát 02, 
pro formát Ademco Contact ID formát 04. Po-
kud připojíte ně kolik ú středen s různým formá-
tem, musíte nastavit v programovací sekci 
hodnotu, odpovídající formátu s nejvě tším 
počtem číslic. Zprávy s menším počtem číslic 
se doplní zleva nulami. Bě hem jednoho přeno-
su se vyšle ně kolik kó dů. Tento počet je pro-
mě nný a závisí na použité m formátu. 
V programovací sekci [84] nastavte identifikač-
ní čísla přijímaných zpráv. Ústředna příjme 
zprávu pouze tehdy, pokud přijaté  identifikační 
číslo souhlasí s položkou nastavenou v té to 
sekci. 
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2 Příručka programování  

2.1 Způsob zadávání a zobrazování hodnot 

Příručka programování je určena instalačnímu technikovi a slouží k nastavení parametrů ú středny tak, 
aby byla zajiště na její funkčnost a kompatibilita s pultem centralizované  ochrany NAM SYSTEM 2000 
nebo GLOBAL a GLOBAL 2. Vstup do režimu programování je chráně n instalačním kó dem a je mož-
ný pouze v případě , že ú středna není aktivována. 
 
Instalační kó d je implicitně  nastaven na hodnotu [1500] ([150000]). Instalační technik může tuto hod-
notu změ nit. Ně které  uživatelské  funkce jsou přístupné  po zadání master kó du. Ústředna má dva rov-
nocenné  master kó dy, jejichž implicitní hodnoty jsou [1234] ([123400]) a [4321] ([432100]). 
 
Vstup do režimu programování se provádí následovně : 
 
Krok 1      Vložte [ENTER][8][instalační kó d]. 
                Kontrolka [2ND] začne blikat pro potvrzení, že jste zadali správný instalační kó d. 
 
Krok 2      Vložte dvojmístné  číslo sekce, kterou chcete programovat. 
                Kontrolka [2ND] zhasne. 
                Kontrolka [ENTER] začne blikat, ú středna čeká na vložení všech dat do zvolené  sekce. 
 
Jednotlivé  položky (např. kó dy, množiny přepínačů) se potvrzují klávesou [ENTER], po zadání po-
slední položky v sekci klávesnice 3x pípne a ú středna opustí sekci a čeká na zadání čísla další sekce. 
Opuště ní sekce lze prové st v libovolné m okamžiku klávesou [CLEAR]. Po opuště ní sekce ú středna 
přejde do stavu čekání na další číslo sekce. Můžete zadat číslo další sekce anebo opustit režim pro-
gramování klávesou [CLEAR]. Po ukončení programování je ú středna schopna pracovat s novými 
daty bez nutnosti provádě ní resetu.  
 
Upozorně ní: Nesprávně  zadanými údaji můžete zabránit komunikaci s pultem centralizované  
ochrany nebo znemožnit správnou činnost zabezpečovací ú středny ! 
 
Klávesnice v režimu programování slouží především k zadávání čísel v hexadecimálním a dekadic-
ké m tvaru nebo zadání množin bitů a jejich následné mu zobrazení. Tím je dán odlišný význam kláves 
na klávesnici. Způsob zobrazení dat pomocí klávesnice je přehledným způsobem shrnut v příloze 2, 
str. 80. 

2.1.2 Zadávání dekadických čísel 

Dekadická čísla se zadávají pomocí kláves 0 –  9. Zadávaná číslice odpovídá hodnotě  zobrazené  na 
příslušné  klávese (viz obr. 21: „Rozložení kó dů zadávaných číslic“).  

2.1.3 Zadávání hexadecimálních čísel 

Čísla v hexadecimální soustavě  jsou zobrazena pomocí hexadecimálních číslic 0 –  9 a A - F. Hodnoty 
číslic A , B, C, D, E, F odpovídají v dekadické  soustavě  číslům 10, 11, 12, 13, 14, 15. Číslicím A –  F 
jsou na klávesnici přiřazeny postupně  klávesy [0], [11], [12], [BYP], [MEM], [TRBL]. Zadávání hexade-
cimálních a dekadických čísel se liší také  ve způsobu zadávání nuly. U dekadických čísel je jako 0 
interpretována klávesa [0], u hexadecimálních čísel klávesa [2ND] (ně kdy také  [0]). Tato odlišnost 
vyplývá ze skutečnosti, že u hexadecimálních čísel se používá klávesa [0] pro zadávání hexadecimál-
ní číslice 0AH (viz obr. 21: „Rozložení kó dů zadávaných číslic“). 
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Příklad: Zadá ní hexadecimá lních čísel 
 
      zadá ní čísla 05   
 
      zadá ní čísla DE   
 

2.1.4 Způsoby zobrazování čísel 

Čísla na klávesnici mohou být zobrazeny dvojím způsobem: 
 
• zobrazení pomocí kontrolky klávesy 
• zobrazení v binární podobě  pomocí řady kontrolek 
 
První způsob zobrazení je použit např. pro zobrazení číslic telefonního čísla. Zobrazované  číslo odpo-
vídá hodnotě  na prosvícené  klávese.  
Druhý způsob zobrazování využívá pro zobrazení jedné  číslice čtyř kontrolek, umístě ných 
v jednotlivých řadách klávesnice. Čtyři řady kontrolek umožňují současně  zobrazit čtyři hexadecimální 
číslice. Způsob př iřazení jednotlivých kontrolek hexadecimálním číslicím je znázorně n na obr. 19 : 
„Zobrazení čísel v binárním tvaru“. 
 
 
 
 

0 0     
1 1     
2 2     
3 3     
4 4     
5 5     
6 6     
7 7     
8 8     
9 9     
A 10     
B 11     
C 12     
D 13     
E 14     
F 15     

 
obr. 19 : „Zobrazení čísel v binárním tvaru“ 

 
Pokud je zobrazované  číslo čtyřmístné , bude na prvním řádku zobrazena první číslice, na druhé m 
řádku druhá číslice atd. Dvojmístná čísla jsou zobrazena na spodních dvou řádcích, trojmístná na 
spodních třech řádcích (viz obr. 19 : „Zobrazení čísel v binárním tvaru“).  
 
Příklad: Na pravé straně  obr. 21 je zná zorně no číslo 4321. 
 

Jeden řádek v tabulce odpovídá řádku na klávesnici. Černé  
políčko znázorňuje svítící kontrolku. 

ENTER  5 2ND 

BYP MEM ENTER 

nesvítí  

svítí  svítí  
V prvním sloupci 
jsou uvedeny 
číslice v hexade-
cimální číselné  
soustavě , 
v druhé m sloupci 
jsou uvedeny 
jejich hodnoty 
dekadicky. 
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2.1.5 Zobrazení pořadí zadávaných kódů a číslic 

Vě tšina programovacích sekcí obsahuje více položek. Pro programátora je důležité  se orientovat, 
kterou položku právě  zadává. Takté ž ně která zadávaná čísla se skládají z více číslic, které  se zadáva-
jí postupně  za sebou. Pro usnadně ní orientace v pořadí zadávaných hodnot jsou využity kontrolky 
READY a ARMED, kontrolky nevyužitých kláves a také  bzučák klávesnice.  

Akustická signalizace 

Akceptace každé  zadané  číslice v programovací sekci je potvrzena krátkým pípnutím. Dlouhé  pípnutí 
označuje odmítnutí hodnoty. Odmítnutí je způsobeno tím, že číslo je mimo rozsah položky 
v programovací sekci. Každá položka se potvrzuje klávesou [ENTER]. Přijetí každé  položky vyjma 
poslední je potvrzeno krátkým pípnutím, poslední položka je potvrzována třemi krátkými pípnutími. 

Zobrazení pořadí zadávaných číslic 

Pořadí zadávaných číslic je zobrazováno pomocí kontrolek READY a ARMED. Význam kontrolek 
znázorňuje obr. 20: „ Zobrazení pořadí zadávaných číslic“. Význam kontrolek se liší při zadávání tele-
fonního čísla a ostatních položek. V případě  zadávání telefonního čísla se stav kontrolek READY a 
ARMED opakuje po zadání čtyř číslic. 
 
 
 
 
 

 READY ARMED   READY ARMED 

1. číslice, 
5. číslice 

   4. číslice zprava   

2. číslice, 
6. číslice 

   3. číslice zprava    

3. číslice, 
7. číslice 

   2. číslice zprava   

4. číslice, 
8. číslice 

   nejmé ně  významná 
číslice 

  

 
 
 
 
obr. 20: „ Zobrazení pořadí zadávaných číslic“  

Pořadí zadávaných položek 

Pořadí zadávaných položek se zobrazuje tě mito způsoby: 
 
• pomocí kontrolek READY a ARMED (programovací sekce [51]) 
• pomocí kontrolek prvních dvou řad kláves (programovací sekce [05], [06] atd. ) 
• pomocí kontrolek poslední řady kláves (programovací sekce [11]) 
 
Indikace pořadí zadávaných položek pomocí kontrolek se používá pouze v sekci [51]. Význam kontro-
lek je analogický jako při zadávání telefonního čísla. Pokud je pořadí indikováno pomocí kontrolek 
kláves, je toto číslo zobrazeno v binární podobě . 

svítí nesvítí 

Zadávání telefonního čísla 
 

Zadávání ostatních položek 
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obr. 21: „Rozložení kó dů zadávaných číslic“   

2.2 Programovací sekce 

[01] První telefonní číslo 

Je to první telefonní číslo, které  bude komunikátor vytáčet. 
 
Telefonní číslo včetně  pauz může mít maximálně  16 číslic. Vkládání čísel se provádí po číslicích. Za-
daná číslice se rozsvítí na klávesnici. Pořadí zadávané  číslice je zobrazováno pomocí kontrolek 
READY a ARMED způsobem, který je vysvě tlen dříve. Uložení čísla do pamě ti se provádí klávesou 
[ENTER]. Pokud chcete přejít na další číslici bez její změ ny, stiskně te klávesu [BYP]. Pomocí klávesy 
[BYP] si můžete také  prově řit správnost zadané ho čísla. Klávesou [11] lze vložit 4-sekundové  pauzy 
při vytáčení. Ke zrušení telefonního čísla dojde stisknutím klávesy [ENTER] bez dřívě jšího zadání 
platné  číslice. Vytáčení telefonního čísla může být provádě no impulsně  nebo pomocí DTMF. Volba 
způsobu vytáčení je určena přepínačem 4 v prvním konfiguračním kó du (viz sekce [12] První konfigu-
rační kó d, str.61). 
Číslo se zadává v desítkové  soustavě . –  (nula klávesou [0]) 
 
Příklad: Naprogramovat první telefonní číslo: 0 (pauza) 609 123 958. Stiskně te postupně .  
 
 
 
 
 
 
 
Chcete-li si naprogramované číslo ově řit, zadejte znovu číslo programovací sekce [01]. Kaž dým stisk-
nutím klá vesy [BYP] se zobrazí jedna číslice. Sekci opustíte stiskem klá vesy [CLEAR]. 

[02] První identifikační číslo 

První identifikační číslo je vždy vysíláno na první telefonní číslo. Slouží pro identifikaci ú středny. Iden-
tifikační číslo může být obecně  hexadecimální číslo. V případě  spolupráce ú středny s pultem centrali-
zované  ochrany NAM PCO 2000, jsou kladeny na identifikační číslo určitá omezení. Pult NAM 
SYSTEM 2000 je schopen akceptovat telefonní zprávy z objektů s identifikačním číslem v rozsahu 
512 až 1023. Nula se vkládá klávesou [0].  

 
číslo položky 4 
kó d události 31 

kontrolka READY (zelená) 

kontrolka ARMED (červená) 
 

čtvrtá číslice 

kontrolka READY (zelená) 

kontrolka ARMED (červená) 
 

bit 0 

bit 7 
  

bit 7 

B (11) 

C (12) 

 F (15) 

D (13) 

 E (14) 

   0 

A (10) 

první číslice 

druhá číslice 

třetí číslice 

svítí 

nesvítí 

 1  2  3 

 4  5  6 

 7  8  9 

2ND 

TRBL 

MEM 

BYP 11 12  0 

CLEAR ENTER 

 1  1  2  3 

 4  5  6 

 7  8  9 

2ND 

TRBL 

MEM 

BYP 11 12  0 

CLEAR ENTER 

 1 

 
zobrazené  číslo 4321 

pauza 

0 11 6 0 9 1 2 3 9 ENTER 5 8 
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Pokud má identifikační číslo mé ně  platných číslic než čtyř i, je nutno toto číslo doplnit zleva nulami 
(klávesa [0]) na požadovaný počet číslic. V impulsním provozu odpovídá nule 10 impulsů. To je dů-
vod, proč je nula zobrazena na ně kterých klávesnicích jako desítka. Klávesa [2ND] se používá pro 
vkládání prázdné ho znaku. Prázdný znak se zadává jako poslední číslice v případě  použití přenoso-
vé ho formátu 3 + 1. 
 
Příklad: Zadejte identifikační číslo 583 pro formá t 4 + 2 a 3 + 1. Zadejte postupně : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 22: „Vkládání identifikačního čísla ú středny“ 

[03] Druhé  telefonní číslo 

Je to druhé  telefonní číslo, na které  bude komunikátor volat. Postup při programování stejný jako u 
sekce [01]. 

[04] Druhé  identifikační číslo 

Druhé  identifikační číslo je vždy vysíláno na druhé  telefonní číslo. Programování viz sekce [02]. 

Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63] 

Uvedené  sekce se používají k programování kó dů událostí. Všechny kó dy jsou jednobytové  a zadáva-
jí se jako dvojice hexadecimálních číslic. Tyto kó dy mohou být odeslány buď vysílačem nebo telefon-
ním komunikátorem spolu s příslušným identifikačním číslem (viz programovací sekce [02] a [04]). 
Kó d pro vysílač i telefonní komunikátor je shodný. Nejsou-li kó dy naprogramovány (tj. na prvním místě  
je vložen prázdný znak [2ND]), přenos se při výskytu události (např. poplach, obnova, otevře-
ní/zavření, porucha atd.) neuskuteční. Pokud je prázdný znak naprogramován místo druhé  číslice, je 
tento kó d chápán jako jednočíslicový (viz str. 66, [23] Komunikační formáty). Sekce [05], [06] a [55] 
mají 16 kó dů, sekce [07] má 22 kó dů, sekce [08] 19 kó dů, sekce [09] 9 kó dů, sekce [53], [54], [56], 
[57], [62] a [63] 8 kó dů a sekce [10] 12 kó dů. Po vstupu do sekce očekává systé m sé rii dvojic hexade-
cimálních číslic. Pro vkládání číslic 10 až 15 použijte klávesy [0], [11], [12], [BYP], [MEM] a [TRBL]. 
Pořadí kó du je zobrazeno na prvních dvou řádcích klávesnice, obsah na třetím a čtvrté m řádku. Po 
vložení každé ho kó du se zvyšuje o jedničku čítač pořadí kó du. Jednotlivé  kó dy se potvrzují klávesou 

   0   5    8    3   ENTER 

  8    3 2ND   ENTER   5 

formát 4 + 2 

formát 3 + 1 

 
Číslo 583 ve formátu 4 + 2 

svítí 

nesvítí 

 1  2  3 

 4  5  6 

 7  8  9 

2ND 

TRBL 

MEM 

BYP 11 12  0 

CLEAR ENTER 

čtvrtá číslice 

první číslice 

druhá číslice 

třetí číslice 

 2  3 

 4  5  6 

 7  8  9 

2ND 

TRBL

MEM 

BYP 11 12  0 

CLEAR ENTER 

 1 

 
Číslo 583 ve formátu 3 + 1 
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[ENTER]. Po dokončení zadávání posledního kó du program opustí sekci. Zhasne klávesa [ENTER], 
rozbliká se klávesa [2ND] a klávesnice 3x pípne. Tím je programování sekce ukončeno. Klávesnice 
očekává vložení čísla další sekce, kterou chcete programovat. 
 
Příklad: Zadejme na pá té pozici v programovací sekci [06] hodnotu 1BH.  
 
1. Jste v rež imu instalačního programová ní. Stiskně te [0], [6]. Klá vesnice zobrazuje první polož ku 

v sekci. 
2. Stiskně te 4x klá vesu [ENTER]. Klá vesnice zobrazuje pá tou polož ku. Zkontrolujte pořadí polož ky 

podle stavu kontrolek na prvních dvou řadá ch klá vesnice. 
3. Vlož te [1], [11]. Hodnoty se zobrazí na třetím a čtvrtém řá dku klá vesnice. 
4. Výbě r potvrďte klá vesou [ENTER]. 
5. Klá vesou [CLEAR] opusťte programovací sekci. 
 
Příklad je ilustrová n obrá zkem obr. 23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 23: „ Postup pro zadávání přenosových kó dů“ 

Dále jsou uvedeny příklady programování a výsledné  přenosy při použití odlišných formátů kó dů. Pro 
získání odlišných formátů je třeba změ nit identifikační číslo v sekci [02] a [04], přenosové  kó dy v sek-
cích [05] až [10], [53] až [57], [62], [63] a vybrat příslušný komunikační formát v sekci [23]. 
 
Formát 3/1 – nerozšířený 
 
Vyžaduje: 
 
• Tříčíslicové  identifikační číslo v sekci [02] a [04]. Číslo nejprve doplňte na konci o prázdný znak.

 Příklad: [3] [4] [5] [2ND] bude brá no jako 345. 
• Jednomístné  číslo kó du události v sekcích [05] - [10], [53] - [57], [62], [63]. Kó d doplňte na konci o 

prázdný znak. 
     Příklad: Pro jednomístný kód 5 zadejte [5] [2ND]. 

 
Odeslaná  data: 345 5 

 
První dvě  řady znázorňují pátou polož-
ku, třetí a čtvrtá hodnotu 1B. 

 1  2  3 

 4  5  6 

 7  8  9 

2ND 

TRBL 

MEM 

BYP 11 12  0 

CLEAR ENTER 

 1  

 

svítí 

nesvítí 
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Formát 4/2 – nerozšířený 
 
Vyžaduje: 
 
• Čtyřčíslicové  identifikační číslo v sekci [02] a [04]. 

 Příklad: Zadejte [7] [6] [C] [4] pro kód 76C4. 
• Dvojmístné  číslo kó du události v sekcích [05] - [10], [53] - [57], [62], [63]. 

 Příklad: Zadejte [4] [12] pro dvojmístný kód 4C. 
 

Odeslaná  data: 76C4 4C 
 

Pozná mka: Pro pult NAM SYSTEM 2000 jsou přípustná  identifikační čísla v rozsahu 512 – 1023. 

[05] Přenosové  kódy zónových poplachů 

Jakmile vstoupíte do sekce [05], ú středna očekává 16 dvojmístných čísel označujících kó dy poplachů 
pro zó ny 1 až 16. Tyto kó dy používá komunikátor a vysílač v případě , že je v zó nách 1 až 16 vyvolán 
poplach (viz Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str.55). 

[06] Kódy obnovení zón 

Tyto kó dy používá telefonní komunikátor a vysílač pro vyslání obnovení pohotovostního stavu v zó -
nách 1 až 16 (viz Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str.55). 

[07] Kódy aktivace 

Kó dy uložené  v té to sekci slouží k identifikaci osoby, která aktivovala systé m nebo programovala 
ú střednu. Tyto kó dy se vě tšinou posílají s dalšími kó dy, které  přesně  specifikují, které  sekce byly akti-
vovány (viz Formát vysílaných kó dů, str. 45). Kó dy 1 a 2 jsou určeny pro master kó dy, dalších 16 kó dů 
je určeno pro ostatní přístupové  kó dy. Kó d aktivace nebude vyslán, pokud přístupový kó d není akcep-
tován, např. z důvodu narušených zó n.  
Ostatní kó dy jsou uvedeny a vysvě tleny v tab. 9: „ Přehled kó dů aktivace“. Tyto kó dy poskytují doda-
tečné  informace o způsobu a podmínkách aktivace. Kó d 19 se vysílá v případě  rychlé  aktivace systé -
mu příkazem [ENTER][0]. Kó d 20 je vyhrazen pro kó d částečné  aktivace. Kó d částečné  aktivace in-
formuje, že v okamžiku uzavření objektu byly ně které  zó ny odpojeny příkazem [BYP]. Za kó dem čás-
tečné  aktivace následují kó dy odpojení zó n a teprve potom jsou vysílány kó dy zavření jednotlivých 
sekcí. Kó dy 21, 22 jsou vyslány před kó dem aktivace v případě  použití příkazů [ENTER][1] [přístupový 
kó d] a [ENTER][9] [přístupový kó d]. 
Přenos kó dů je provádě n okamžitě  po zavření nebo otevření objektu, tj. před vypršením času pro od-
chod (viz Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str.55). 
 
 

pořadí kó du     význam 
kó dy 1, 2 aktivace master kó dem 

kó dy 3 –  18 aktivace ostatními kó dy 
19 rychlý odchod, [ENTER][0] 
20 částečná aktivace, ně které  zó ny byly 

odpojeny příkazem [BYP] 
21 dodatečná aktivace, [ENTER][1] [pří-

stupový kó d] 
22 aktivace s odpojenými zó nami do-

ma/odchod, [ENTER][9] [přístupový 
kó d] 

tab. 9: „ Přehled kó dů aktivace“ 
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[08] Kódy deaktivace  

Kó dy uložené  v té to sekci jsou interpretovány jako kó dy otevření objektu příslušným přístupovým kó -
dem. Po vyslání tohoto kó du může následovat seznam kó dů otevření sekce (viz Formát vysílaných 
kó dů, str. 45). Kó d deaktivace po poplachu je devatenáctou položkou programovací sekce. Tento kó d 
poskytuje obsluze pultu centralizované  ochrany informaci, že uživatel je v objektu a je mu možno pře-
dat hlášení o výskytu poplachu v období uzavření systé mu (viz Pokyny pro programování sekcí [05]-
[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str.55). 

[09] Kódy prioritních poplachů a obnovení 

Tyto kó dy používá komunikátor pro přenos poruch, poplachů a obnovení dle následující tabulky. 
První tři kó dy v tabulce jsou vyslány při stisknutí kombinace dvou kláves. Tísňový kó d je vyslán v pří-
padě , že je zadán přístupový kó d s první číslicí o jednotku vyšší. Zpráva pro telefonní komunikátor a 
vysílač je generována rovně ž v případě  zadání tří chybných přístupových kó du za sebou (kó d 5). Os-
mý kó d v pořadí je vyslán při vstupu do instalačního programování (viz Pokyny pro programování sek-
cí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str.55). 
 

pořadí     význam 
1 Tíseň (stisk kláves 1 a  3) 
2 Požár (stisk kláves 7 a 9) 
3 Nemocnice (stisk kláves 4 a 6) 
4 Tísňový kó d, první číslice o 1 vě tší 
5 3x chybný kó d 
6 Umlčení poplachu 
7 Obnovení Tísně , Požáru, Nemocnice 
8 Instalační programování [ENTER][8] 
9 Dálková aktivace/ deaktivace 

 

[10] Kódy technických poplachů a obnovení 

Tyto kó dy používá komunikátor při přenosu technických poplachů a obnovení dle následujícího se-
znamu (instrukce pro programování viz Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a 
[63], str.55). 
 

pořadí     význam 
1 Tamper narušení 
2 Tamper obnovení 
3 Porucha baterie 
4 Obnovení baterie 
6 Obnovení sítě  
7 Porucha telefonní linky 
8 Obnovení telefonní linky 
9 Chyba komunikace 
10 Změ na systé mových hodin 
11 Vadné  pojistky 
12 Periodický test 

 

[11] Definice zón 

Po vstupu do té to sekce systé m očekává 16 hodnot. Jednotlivé  hodnoty se nastavují pomocí osmi 
přepínačů (klávesy [1] až [8]). Zadaná hodnota určí, jakým způsobem se bude zó na chovat v systé mu. 
Na spodním řádku se zobrazuje v binárním tvaru pořadí zadávané  položky. Pořadí je také  zobrazová-
no pomocí kontrolek READY a ARMED. 

tab. 10: „Kó dy prioritních poplachů a 
obnovení“ 

 

tab. 11: „Kó dy technických poplachů 
a obnovení“ 
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Typ zóny 
 
1 - Standardní zpožděná zóna má vstupní a výstupní prodlevu a je bě žně  používána pro vstup-

ní/výstupní dveře.  
2 - Okamžitá zóna je bě žně  užívána pro okenní a dveřní kontakty a má standardní dobu prodlevy pro 

odchod, ale je okamžitá, pokud je otevřena po jejím uplynutí. 
3 - Vnitřní zóna je bě žně  užívána pro vnitřní pohybové  detektory a má standardní dobu prodlevy pro 

odchod. Zó na má také  standardní dobu prodlevy pro příchod tehdy, je-li nejdříve vstoupeno do 
zpoždě né  zó ny. Vstoupí-li osoba do objektu jinou cestou než průchodem přes „zpoždě ný" vstup a 
vnitřní zó na typu je narušena, je generován okamžitý poplach. 

4 - Vnitřní zóna s funkcí doma/odchod pracuje stejně  jako předcházející typ s následující výjimkou. 
Když je systé m aktivován a bě hem doby prodlevy pro odchod není vstoupeno do zpoždě né  zó ny, 
zó na je odpojena.  

5 - 24-hodinová zóna siré na je vždy aktivní a způsobí poplach nezávisle na tom, zda-li je ú středna 
aktivována nebo deaktivována. Tato zó na vždy aktivuje výstup siré ny. 

6 - 24-hodinová zóna siré na/bzučák pracuje stejně  jako předchozí s tím rozdílem, že výstup siré na je 
spuště n pouze tehdy, když je zó na přiřazena k aktivované  sekci, jinak je spuště n bzučák klávesni-
ce. 

7 - 24 hodinová zóna bzučák pracuje stejně  jako 24-hodinová zó na siré na s tím rozdílem, že bude 
spuště n pouze bzučák při aktivované m i neaktivované m systé mu. 

8 - Pomocná zpožděná zóna je shodná se zpoždě nou zó nou s tím rozdílem, že tato zó na neovlivňuje 
stav vnitřních smyček doma/odchod. Zpoždě ní zó ny lze nastavit nezávisle na zpoždě ní ostatních 
zó n ú středny v programovací sekci [18].  

 
Typ zó ny je určen třemi dolními přepínači. Jejich význam je shrnut v tab. 12. 
 

číslo typu zó ny přepínače  1,2,3     typ zó ny 
0 000     zpoždě ná zó na 
1 100     okamžitá zó na 
2 010     vnitřní zó na  
3 110     vnitřní doma/odchod  
4 001     okamžitá siré na 
5 101     okamžitá siré na/bzučák 
6 011     okamžitá bzučák 
7 111     pomocná zpoždě ná zó na 

 
tab. 12: „Přehled typů zó n“ 

 
Pomocný přepínač 
 

přepínač  4       funkce 
0 Funkce není aktivní. 
1 • Vnitřní zó na doma/ odchod 

má vstupní zpoždě ní. 
• Pomocná zpoždě ná zó na 
má zpoždě ní podle programo-
vací sekce [18]. 

 
Pokud je přepínač zapnutý, má vnitřní zó na doma/odchod vždy vstupní zpoždě ní, přičemž čas přícho-
du je určen první položkou v sekci [17]. Když je přepínač vypnutý, zó na má zpoždě ní pro příchod za 
předpokladu, že byla předtím narušena zpoždě ná zó na. V opačné m případě  se chová jako okamžitá 
zó na. 
Pomocná zpoždě ná zó na může mít dvojí čas příchodu a odchodu. Pokud je výše uvedený bit nasta-
ven, je čas příchodu a odchodu určen hodnotami uvedenými v sekci [18], v opačné m případě  hodno-
tami v sekci [17].  
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Funkce siré ny 
 

přepínač  5     funkce 
0     hlasitá zó na  
1     tichá zó na 

 
Narušení tiché  zó ny nevyvolá zapnutí siré ny. Dojde pouze k odeslání příslušných zpráv vysílačem a 
telefonním komunikátorem. Narušitel objektu nezjistí, že ú středna zaznamenala jeho příchod. 
 
Rychlost odezvy zóny 
 
Rychlost odezvy určuje minimální dé lku vstupního impulsu, který bude ú střednou zaznamenán jako 
změ na stavu zó ny. Každou zó nu lze nadefinovat jako pomalou nebo rychlou. Rychlá zó na má pevně  
nastavené  hodnoty odezvy na 50 ms a 300 ms podle nastavení přepínače 5 v programovací sekci [46] 
(viz str.71). Tento přepínač umožňuje zapnout programovou filtraci vstupního napě tí. Programová 
filtrace zamezuje vzniku planých poplachů v prostředí s vysokým rušením. Pokud je filtrace zapnuta, 
nelze registrovat změ ny na vstupech kratší než 300 ms.   
Čas odezvy pomalé  zó ny se dá nastavit v rozmezí 50 –  1550 ms bez použití filtrace, případně  300 –  
1550 ms, pokud je zapnuta filtrace.  
 
 

přepínač 6    funkce 
  0    pomalá zó na 
1    rychlá zó na 

 
 
Nastavení tamperu zóny 
 
Ústředna je schopna indikovat nejen stav rozepnutí nebo sepnutí čidel, ale je schopna zaznamenat i 
pokus o poškození čidla. Využití té to funkce vyžaduje odlišný způsob montáže čidel. U jednoduchých 
zó n je třeba instalovat dva vyvažovací odpory, u dvojitě  vyvážených tř i vyvažovací odpory (viz 
Připojení bezpečnostní zó ny, str. 21). Funkce tamperu se netýká napě ťových vstupů.  
 
 

přepínač 7    funkce 
0 Tamper zó ny není indikován. 
1 Tamper zó ny je indikován. 

 
 
Dvojitě vyvážené  zóny 
 
Zapnutím přepínače 8 lze definovat dvojitě  vyváženou zó nu. Tento přepínač se nastavuje pouze pro 
zó ny 1 –  8. Druhá zó na ve dvojici má pořadové  číslo o osm vyšší. Dvojitě  vyvážená zó na se chová 
jako dvě  zcela nezávislé  zó ny. Dvojice zó n má stejnou dobu odezvy určenou 6. přepínačem 
v příslušné  zó ně  1 - 8. Pokud je definována dvojitě  vyvážená zó na, parametry určené  osmým, sed-
mým a šestým přepínačem jsou pro tuto dvojici společné  a jsou určené  číslem zó ny s nižším pořado-
vým číslem.  
 
 

přepínač 8    funkce 
0 jednoduché  zó ny 
1 dvojité  zó ny 

 
 
Příklad: Zóna 1 je definová na jako dvojitě  vyvá ž ená . Zóny 1 a 9 budou tvořit dvojici zón. Funkce tam-
peru a rychlost odezvy zóny je určena sedmým a š estým přepínačem zóny 1. Hodnoty osmého, sed-
mého a š estého přepínače pro zónu 9 jsou bez vlivu na chod programu.  
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Příklad: Nakonfigurujme dvojici zón s pořadovými čísly 5 a 13. Zóna 5 je zpož dě ná , hlasitá , pomalá  
s indikací tamperu. Zóna 13 je vnitřní doma/odchod, se vstupním zpož dě ním, tichá . S ohledem na 
omezení systému musí být zóna 13 rovně ž  pomalá .  
 
1. Jste v rež imu instalačního programová ní. Stiskně te [1], [1]. Klá vesnice zobrazuje první polož ku 

v sekci [11]. 
2. Stiskně te 4x klá vesu [ENTER]. Klá vesnice zobrazuje pá tou zónu. Zkontrolujte pořadí polož ky pod-

le stavu kontrolek na posledním řá dku klá vesnice.  
3. Stiskem klá ves [1] až  [8] uveďte klá vesnici do stavu, ž e svítí jenom klá vesy [7] a [8]. Potvrďte klá -

vesou [ENTER]. 
4. Opakovaným stiskem [ENTER] vyberte zónu [13]. 
5. Klá vesami [1] až  [8] nastavte kontrolky [1], [2[, [4], [5]. Kontrolky [6], [7] a [8] mohou být 

v libovolném stavu. 
6. Volbu potvrďte klá vesou [ENTER]. 
7. Opusťte programovací sekci klá vesou [CLEAR]. 
 
Příklad je ilustrová n obrá zkem obr. 24: „Programová ní vlastností zón“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 24: „Programování vlastností zó n“ 

[12] První konfigurační kód 

Konfigurační kó dy jsou sady přepínačů, pomocí kterých se dá ovlivňovat chod ú středny. Zobrazují se 
pomocí kontrolek kláves. Číslo přepínače odpovídá číslu na klávesnici. Při nastavené m přepínači kon-
trolka klávesy svítí. Prvnímu přepínači odpovídá klávesa [1], druhé mu klávesa [2] atd. Stisknutím pří-
slušné  klávesy s číslem se stav přepínače změ ní na opačný. Zápis do pamě ti EEPROM se provede 
po stisknutí klávesy [ENTER]. Pokud nelze přepínač nastavit, klávesnice vydá dlouhý tó n. 
 
Příklad: V programovací sekci [12] chcete nastavit přepínače [1], [3], [5]. 
Po vstupu do sekce [12] nastavte stiskem klá ves [1] až  [8] stav, uvedený na obr. 25. Stiskně te  
[ENTER]. 

Programování zó ny 5. Zó na je dvojitá, 
zpoždě ná, hlasitá, pomalá, s tamperem. 
Číslo 5 je zobrazeno binárně  na posledním 
řádku. 
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Programování zó ny 13. Zó na je doma-
/odchod, s vnitřním zpoždě ním, tichá. 
Číslo 13 je zobrazeno binárně  na po-
sledním řádku. 
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obr. 25: „Nastavení konfiguračního kó du“  

 
přep.    funkce  svítí  nesvítí 

[1] telefonní komunikátor vypnut zapnut 
[2] počet poplachů za 24 hodin/ 

dobu aktivace 
za 24 hodin doba aktivace 

[3] zobrazení poplachů při aktivaci zobrazovat nezobrazovat 
[4] vytáčení telefonního čísla tó nová volba 

(DTMF) 
impulsní   
volba 

[5] poplach tamper zó n hlasitý tichý 
[6] poplach klávesnice [Tíseň] hlasitý tichý 
[7] poplach tamper krabice hlasitý tichý 
[8] vysílač vypnut zapnut 

 

tab. 13: „Význam přepínačů prvního konfiguračního kó du“ 

 
Vysvě tlivky: 
ad1) Přepínač uvolňuje zápis do vyrovnávací pamě ti telefonního komunikátoru. Ve vyrovnávací 

pamě ti čekají přijatá data na odeslání telefonem. 
ad2) Počet poplachů z jedné  zó ny lze omezit na hodnotu uvedenou v programovací sekci [15]. 

Přepínač určí, zda se mají počítat poplachy za 24 hodin (od 00.00 hod. do 24.00 hod.) nebo za 
dobu aktivace zó ny. 

ad3) Poplachy zó n lze zobrazit pomocí kontrolek kláves. Přepínačem lze toto zobrazení potlačit. 
ad4) Způsob vytáčení telefonního čísla. Vztahuje se na obě  telefonní čísla. 
ad5) Přepínač určí, zda narušení tamperu zó n, případně  narušení vedení způsobí zapnutí siré ny. 
ad6) Toté ž jako v bodu 5, týká se kombinace kláves [1] a [3], tj. [Tíseň]. 
ad7) Toté ž jako v bodu 5, týká se kontaktu pod víkem krabice ú středny.  
ad8) Přepínač uvolňuje zápis do vyrovnávací pamě ti vysílače. Data z vyrovnávací pamě ti jsou po-

stupně  odvysílána vysílačem. 
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[13] Druhý konfigurační kód 

Způsob programování jako v sekci [12]. 
 

klávesa    funkce svítí nesvítí 
[1] volání telefonního čísla pouze prvního prvního, zálohované ho druhým 
[2] změ na master kó du uživatelem nemůže mě nit může mě nit 
[3] signalizace siré nou  zapnuto vypnuto 
[4] periodický test posílat neposílat 
[5] kó d 16 na jedno použití kó d 16 je normální přístupový 

kó d 
[6] nevyužito   
[7] volání na obě  telefonní čísla  ano ne 
[8] kó dy aktivace sekcí vysílat  nevysílat 

 

tab. 14: „Význam přepínačů druhé ho konfiguračního kó du“ 

 
Vysvě tlivky: 
ad1) Když je přepínač zapnut, jsou zprávy vysílány pouze na první telefonní číslo. Pokud je vypnut, 

po šesti neú spě šných pokusech volání na první číslo se volá na druhé  číslo. 
ad2) Zapnutý přepínač blokuje zápis nové ho master kó du funkcí [ENTER][5]. 
ad3) Pokud je funkce aktivní, př i každé  aktivaci a deaktivaci systé mu sepne spínač siré ny na dobu 

dvou sekund. 
ad4) Periodickým testem se prově řuje telefonní spojení s pultem centralizované  ochrany. Spojení 

se testuje jednou denně  v době  stanovené  ú dajem v programovací sekci [19]. 
ad5) Pokud je přepínač nastaven, je poslední přístupový kó d 16 kó dem pro jedno použití. Aktivace 

systé mu tímto kó dem způsobí jeho zrušení. 
ad7) Zapnutí přepínače způsobí, že všechny telefonní zprávy jsou vysílány na obě  telefonní čísla. 

Nastavení přepínače 1 se ignoruje. 
ad8) Při aktivaci a deaktivaci systé mu se vysílají/nevysílají kó dy aktivace a deaktivace sekcí (viz 

[53] Kó dy aktivace sekcí, [54] Kó dy deaktivace sekcí, str.74). Kó dy následují za kó dy aktivace a 
deaktivace (viz [07] Kó dy aktivace, [08] Kó dy deaktivace, str.57). 

[14] Třetí konfigurační kód 

Použijte stejný postup př i programování jako v sekci [12]. 
 

klávesa    funkce svítí nesvítí 
[1] přístupový kó d pro odpojení 

zó ny 
vyžadován není vyžadován 

[2] volání [ENTER][4]  povoleno zakázáno 
[3] druh periodické ho testu netestuje se periodická zpráva 
[4] [ENTER][4]  s přístupovým kó dem bez přístupové ho kó du 
[5] kombinace [Tíseň] má odezvu hlasitou bez odezvy 
[6] identifikace částečné  aktivace povolena zakázána 
[7] zobrazování stavu ú středny bez přístupové ho kó du s přístupovým kó dem 
[8] dé lka přístupové ho kó du šestimístný  čtyřmístný 

 

tab. 15: „Význam přepínačů třetího konfiguračního kó du“ 

 
Vysvě tlivky: 
ad1) Ochrana funkce odpojování zó n pomocí přístupové ho kó du. Podle stavu přepínače se funkce 

odpojení zó n volá buď [BYP] nebo [BYP][přístupový kó d]. 
ad2) Zapnutý přepínač povoluje spuště ní downloadingu příkazem [ENTER][4]. 
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ad3) Přepínač určuje způsob testování funkčnosti telefonního spojení. Při vypnuté m přepínači se 
v čase určené m v sekci [19] a ve dnech stanovených v sekci [17] pošle po telefonu zpráva „perio-
dický test“. 

ad4) Funkce dálkové ho volání může být chráně na master kó dem. V tom případě  se downloading 
spouští příkazem [ENTER][4][master kó d]. Funkce [ENTER][4] musí být povolena přepínačem 2.  

ad5) Při nastavené m přepínači je stisknutí kombinace kláves [1] a [3] po dobu jedné  sekundy po-
tvrzeno třemi krátkými pípnutími klávesnice. V opačné m případě  bzučák nereaguje. 

ad6) Když je povolena identifikace částečné  aktivace, bude při aktivaci systé mu přenášena infor-
mace o odpojených zó nách. Přenáší se kó d indikující částečnou aktivaci (viz [07] Kó dy aktivace, 
str. 57 ) a kó dy odpojení zó n (str.74). 

ad7) Zobrazování stavu ú středny lze chránit přístupovým kó dem. Podle nastavení přepínače se 
zobrazení stavu ú středny volá buď [2ND] nebo [2ND][přístupový kó d]. Pokud je zapnuto zobrazo-
vání s přístupovým kó dem, svítí v klidové m stavu jen klávesa [ENTER]. 

ad8) Přepínač určuje dé lku přístupové ho kó du. Při nastavené m přepínači je dé lka kó du 6 číslic, 
v opačné m případě  4 číslice. 

[15] Parametry komunikace 

Určuje počet přenosů poplachů z jedné  zó ny za 24 hodin nebo dobu aktivace podle nastavení přepí-
nače 2 v programovací sekci [12]. Zadává se dvojciferné  číslo v rozsahu 00 až 99. Číslo je zobrazeno 
v binární podobě  na spodních dvou řádcích. Nula znamená neomezený počet zpráv. 

[16] Zákaz odpojení zón 

Programování se provádí po bitech. Pokud kontrolka zó ny svítí, zó na nemůže být odpojena, pokud 
nesvítí, zó nu lze odpojit příkazem [BYP]. Kontrolka [1] odpovídá první zó ně , kontrolka [2] druhé  zó ně  
atd. Zó nám 10 až 16 odpovídají postupně  kontrolky [0], [11], [12], [BYP], [MEM], [TRBL] a [2ND]. 

[17] Systé mové  časy 

Zadávané  hodnoty jsou zobrazeny v hexadecimálním tvaru na druhé m, třetím a čtvrté m řádku kláves-
nice. Pro každou položku je nutné  zadávat tři číslice, tedy i neplatné  nuly před první platnou číslicí. 
 
Příklad: Nastavte odezvu pomalé zóny na 560 ms. 
 
Proveďte: 
1. Jste v rež imu instalačního programová ní. Postupným stiskem klá ves [1] a [7] vyberte sekci [17]. 

Klá vesnice tř ikrá t pípne. Bliká  klá vesa [ENTER]. Zobrazí se první polož ka. 
2. Stiskně te čtyřikrá t klá vesu [ENTER].  
3. Vlož te postupně  [0], [5], [6]. Zkontrolujte stav kontrolek v druhé, třetí a čtvrté řadě . 
4. Proveďte zá pis klá vesou [ENTER]. 
5. Klá vesou [CLEAR] opusťte programovací sekci. 
 
Stav kontrolek zobrazuje obr. 26: „Stav klá vesnice při programová ní polož ky programovací sekce 
[17]“. 

 

obr. 26: „Stav klávesnice při programování položky programovací sekce [17]“ 
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Význam položek: 
 
1) Vstupní prodleva (001-255 s). Tato hodnota určuje dobu standardního vstupního zpoždě ní. Výrob-
cem nastavená implicitní hodnota je 30 sekund. Nastavuje se v sekundách (viz sekce [11] Definice 
zó n). 
 
2) Doba prodlevy pro odchod (001-255 s). Tato hodnota určuje dobu standardního zpoždě ní pro od-
chod. Výrobcem nastavená implicitní hodnota je 45 sekund. Nastavuje se v sekundách (viz sekce [11] 
Definice zó n). 
 
3) Doba trvání akustické ho signálu (001-255 min). Tento parametr určuje, jak dlouho bude zvo-
nek/siré na vydávat tó n před automatickým vypnutím. Výrobcem nastavená implicitní hodnota je 
4 minuty. Nastavuje se v minutách. 
 
4) neobsazeno 
 
5) Doba odezvy pomalé  zóny (001-255 x 10 ms). Tato hodnota určuje dobu odezvy pomalé  zó ny 
 a může být nastavena od 10 ms do 2550 ms. Výrobcem nastavená implicitní hodnota je 500 ms. 
Odezva rychlé  zó ny je pevně  nastavena na 50 ms bez použití programové  filtrace a na 300 ms s pou-
žitím programové  filtrace. Interně  je čas pomalé  zó ny omezen zespoda na hodnotu doby odezvy rych-
lé  zó ny a shora na hodnotu 1550 ms. Nastavuje se v desítkách milisekund. 
 
6) Perioda testovacího přenosu nebo downloadingu (001 –  255 dnů). Hodnota určuje periodu provádě ní 
kontroly telefonního spojení ve dnech, a to formou poslání testovací zprávy. Implicitní hodnota je 
7 dnů. 

[18] Č asy pomocné  zpožděné  zóny 

Sekce vyžaduje dva tříčíslicové  vstupy k nastavení vstupní a výstupní prodlevy pomocné  zpoždě né  
zó ny. Způsob programování jako v předchozí sekci. Rozsah nastavení je v rozmezí 1 –  255 s. Impli-
citní hodnoty jsou 30 a 45 sekund. 

[19] Č as pro periodický test 

V sekci [19] se nastavuje čas pro periodický test telefonního spojení. Čas se zadává ve tvaru HHMM, 
kde HH je 00 až 23 hodin a MM je 00 až 59 minut. Jednotlivé  číslice jsou zobrazeny v binárním tvaru 
na čtyřech řádcích klávesnice. Na prvním řádku jsou uvedeny desítky hodin, na druhé m jednotky ho-
din, na třetím desítky minut a na čtvrté m jednotky minut. Periodický test je nutno povolit přepínačem 4 
v druhé m konfiguračním kó du. 

[20] Instalační kód 

Zadává se šestice dekadických číslic. Nejdřív se naprogramuje první čtveř ice, potom zbývající dvojice 
číslic. Implicitní hodnota je [1500] pro čtyřmístné  kó dy a [150000] pro šestimístné  kó dy. V případě  
použití čtyřmístných kó dů se dvě  poslední číslice ignorují. 
 
Příklad: Zadejme nový instalační kód [987623]. Po vstupu do programovací sekce zadejte postupně  
[9], [8], [7], [6]. Kontrolky jsou ve stavu zobrazeném na obr. 27: „Vlož ení nového instalačního kódu“. 
Zadané číslo potvrďte klá vesou [ENTER].  
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Postupně  stiskně te klá vesy [2] a [3]. Zadané číslice jsou zobrazeny na spodních dvou řá dcích klá ves-
nice v biná rním tvaru. Výbě r potvrďte klá vesou [ENTER]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 27: „Vložení nové ho instalačního kó du“  

[21] První master kód 

V té to sekci je uložen první master kó d. Vložení nové ho master kó du proveďte stejným způsobem 
jako v sekci [20]. Použijte pouze číslic 0-9. Číslice vetší než 9 jsou interpretovány jako neplatný kó d. 

[22] Druhý master kód 

Programování viz sekce [21]. Oba master kó dy jsou z hlediska ú středny rovnocenné .  

[23] Komunikační formáty 

V té to sekci se stanoví typy formátů, ve kterých jsou odesílány zprávy na každé  ze dvou telefonních 
čísel naprogramovaných v sekcích [01] a [03]. Zadávají se dvě  číslice. První číslice určuje formát 
zpráv pro první telefonní číslo, druhá číslice určuje formát pro druhé  telefonní číslo. Př iřazení číslic 
jednotlivým formátům se řídí podle ú dajů uvedených v tab. 16: „Seznam používaných telefonních for-
mátů“. Formát zprávy je určen typem přijímače, který je volán. Pro všechny komunikační formáty lze 
použit nerozšířené  formáty 3/1, 4/1 nebo 4/2 bez parity. 
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pořadí název formátu specifikace 
0 SILENT KNIGHT / ADEMCO SLOW 10 BPS  

(1400 Hz handshake) 
3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

1 SESCOA, FRANKLIN, DCI, VERTEX 20 BPS  
(2300 Hz handshake) 

3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

2 SILENT KNIGHT FAST 20 BPS  
(1400 Hz handshake) 

3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

3 RADIONICS FAST 40 BPS (1400 Hz handshake) 3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

4 RADIONICS FAST 40 BPS (2300 Hz handshake) 3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

5 DTMF, 1400 Hz handshake 3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

 

tab. 16: „Seznam používaných telefonních formátů“  

Pozn.: 
10 BPS je standardní pomalý formát používaný v přijímačích Silent Knight/Ademco, data - 1900 Hz,  
kiss-off - 1400 Hz, přenosová rychlost 10 baud, 
20 BPS je standardní rychlý formát používaný v př ijímačích DCI/Franklin/Sescoa a Vertex, data –  
1800 Hz, kiss-off - 2300 Hz, přenosová rychlost 20 baud. 

[24] Určení způsobu přenosu zpráv 

Sekce obsahuje sedm položek. Každá položka určuje způsob přenosu a zpracování zpráv pro jeden 
typ událostí. Jednotlivé  položky se zadávají jako stavy trojice přepínačů pomocí kláves [1], [2] a [3]. 
Pořadí položky určují kontrolky READY a ARMED. První dva přepínače určují způsob přenosu, třetí 
přepínač určuje, zda-li se má zpráva uložit do pamě ti událostí. 
 
Typy událostí 
 
Způsob přenosů se definuje pro následující typy událostí: 
 

číslo 
položky 

   typ zpráv 

1  poplachy 
2  obnovení 
3  aktivace 
4  deaktivace  
5  tíseň 
6  technická hlášení 
7  externí zprávy 

 
Způsob přenosu zpráv 
 

přep. 1, 2    způsob přenosu 
00 pouze přes vysílač 
10 přes vysílač i přes telefon 
01 pouze přes telefon, když se ne-

dovolá, tak přes vysílač 
11 nepřenášet 

 
Pozn.: Externí zprávy (tj. zprávy přijaté  z připojených zařízení EZS) nelze přenášet po telefonu ani 
ukládat do pamě ti událostí. 
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Uložení do paměti 
 

přep. 3    funkce 
0 neukládat 
1 uložit do pamě ti  

 

tab. 17: „Popis přepínačů pro určení způsobu přenosu a zpracování zpráv“ 

[26] Telefonní číslo pro downloading  

Ústředna vytáčí toto číslo, pokud je vyvolán požadavek na dálkový přístup k ú středně  vložením příka-
zu [ENTER][4]. Programování viz[01] První telefonní číslo. 

[27] Přístupový kód pro downloading 

Čtyřmístný kó d dovoluje ú středně  poznat, že komunikuje se správným počítačem pro „downloading“. 
Implicitně  výrobcem nastavený kó d je [1515]. Způsob programování viz [02] První identifikační číslo. 

[28] Identifikační číslo ústředny pro downloading 

Čtyřmístné  číslo, kterým počítač pro „downloading“ identifikuje ú střednu. Zadejte 4 hexadecimální 
číslice. Implicitně  nastavené  číslo výrobcem je [1501]. Způsob programování viz [02] První identifikač-
ní číslo. 

[30] Reset paměti na implicitní nastavení výrobcem 

Vstupem do sekce [30] můžete prové st softwarový reset na výrobcem nastavené  implicitní hodnoty. 
Po vstupu do sekce [30] zadejte znovu číslo 30. Tím spustíte inicializaci ú středny. Ústředna se vrátí 
do výchozího stavu. Po inicializaci je nutno prové st kompletní nastavení všech programovacích sekcí 
ú středny. 

[31] Č tvrtý konfigurační kód 

Postup programování je stejný jako u sekce [12]. 
 

klávesa    funkce svítí nesvítí 
[1] downloading zapnut vypnut 
[2] zpě tné  volání pro 

downloading 
povoleno zakázáno 

[3] telefonní záznamník ošetřen neošetřen 
[4] zobrazení odpojených zó n při aktivaci i deaktivaci pouze při deaktivaci 
[5] zobrazování přístupových 

kó dů 
zobrazovat nezobrazovat 

[6] obnova zó n po uplynutí času siré ny okamžitá 
[7] blokování menu pro zadá-

vání sekcí 
zapnuto vypnuto 

[8] pamě ť událostí s přístupovým kó dem bez přístupové ho kó du 
 

tab. 18: „Význam přepínačů čtvrté ho konfiguračního kó du“ 

 
Vysvě tlivky: 
ad1) Přepínač povoluje/zakazuje dálkový přístup k ú středně . 
ad2) Pokud je přepínač nastaven, ú středna zavě sí po příjmu žádosti o downloading a vytočí číslo 

uvedené  v programovací sekci [26]. V opačné m případě  probíhá komunikace s počítačem okamži-
tě . 

ad3) Jestliže je přepínač 3 nastaven a ú středna je volána pouze jedním nebo dvě ma vyzváně ními a 
potom je volána opě t v časové m intervalu od 1 do 255 sekund (čas nastaven v sekci [33]), potom 
ú středna odpoví na první zazvoně ní druhé ho volání. Jestliže je přepínač vypnut, předpokládá se, 
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že na telefonní lince není připojen záznamník a ú středna zvedne linku po nastavené m počtu zvo-
ně ní. Jestliže je přepínač vypnut a zároveň je připojen telefonní záznamník, který je nastaven tak, 
že odpovídá dříve než ú středna, potom nebude ú středna schopna přijmout volání z počítače pro 
„downloading“. Když je ú středna nastavena tak, že odpovídá dříve než záznamník, nebude moci 
záznamník přijímat příchozí volání. 

ad4) Týká se funkce kontrolky [BYP]. Pokud je přepínač vypnut, kontrolka svítí pouze v neaktivním 
stavu ú středny, tj. když jsou všechny sekce deaktivované . 

ad5) Nastavením přepínače se zobrazují na klávesnici při programování přístupových kó dů pomocí 
funkce [ENTER][5] hodnoty zadaných číslic. V opačné m případě  kontrolky kláves nesvítí. 

ad6) K obnovení zó ny může dojít buď okamžitě  po odstraně ní příčiny poplachu (přepínač vypnut)  
nebo po vypršení času houkání siré ny (přepínač zapnut). Funkce je aktivní i v případě  tiché  zó ny, 
tj. zó ny, která nespustí poplach siré ny. 

ad7) V případě  rozdě lení objektu do sekcí se po zadání přístupové ho kó du objeví nabídka pro vý-
bě r sekcí. Nabídku lze zablokovat zapnutím tohoto přepínače. Pokud je menu zablokováno, dojde 
k současné  aktivaci nebo deaktivaci všech sekcí přiřazených přístupové mu kó du. 

ad8) Nastavením přepínače je přístup k pamě ti událostí chráně n master kó dem. 

[32] Pátý konfigurační kód  

Použijte stejný způsob programování jako v sekci [12]. 
 

klávesa    funkce svítí nesvítí 
[1] porucha síť. napě tí  nevyvolá poruchu vyvolá poruchu 
[2] vysílání stavových zpráv ve 

formátu GLOBAL 
ano ne 

[3] není využito   
[4] rychlý odchod [ENTER][0] povolen zakázán 
[5] pomocná zpoždě ná zó na při 

aktivaci narušena 
ano ne 

[6] všechny zó ny po zapnutí 60 s neaktivní 5 s neaktivní  
[7] zpoždě ní aktivace zpoždě né  

zó ny 
ano ne 

[8] zpoždě ní aktivace pomocné  
zpoždě né  zó ny 

ano ne 

 

tab. 19: „Význam přepínačů páté ho konfiguračního kó du“ 

 
Vysvě tlivky: 
ad1) Pokud je přepínač vypnut, indikuje se porucha sítě . Vysílání telefonním komunikátorem a 

vysílačem je zpoždě no o náhodný čas v rozmezí 10 –  20 minut. Kontrolka na klávesnici reaguje 
okamžitě . 

ad2) Při nastavené m přepínači vysílá ú středna ve formátu GLOBAL stavové  zprávy. V opačné m 
případě  vysílá pouze kó dy událostí. Přenos stavových zpráv zvyšuje bezpečnost systé mu. Netýká 
se ostatních přenosových formátů. 

ad4) Přepínač povoluje rychlý odchod z objektu příkazem [ENTER][0]. Množina sekcí, které  se mají 
aktivovat, je určena uživatelskou funkcí [ENTER][6][přístupový kó d][4]. 

ad5) Pokud je přepínač zapnut, ignoruje se stav pomocných zpoždě ných zó n při aktivaci. Pomocná 
zó na musí být uvedena do stavu klidu do vypršení času pro odchod. 

ad6)  Pokud je přepínač zapnut, nejsou čidla připojena k ú středně  aktivní po dobu 60 sekund od 
připojení ú středny k napájení. Kontrolka READY nesvítí, nelze prové st aktivaci. 

ad7) Přepínač nastavuje chování standardní zpoždě né  zó ny při odchodu z objektu. Zapnutý přepí-
nač způsobí, že každé  narušení zpoždě né  zó ny vyvolá odpočítávání času odchodu od začátku. 
Pokud je zó na pořád narušena, nedojde vůbec k její aktivaci.  

ad8) Toté ž jako v předchozím bodu pro pomocnou zpoždě nou zó nu. 
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[33] Č asovač dvojité ho volání pro downloading 

Nastavuje se časový interval v sekundách mezi voláními z vně jší linky, jestliže je nastaven přepínač 3 
v programovací sekci [31]. Postup při programování je stejný jako v sekci [17]. 

[34] Šestý konfigurační kód 

Programovací postup je stejný jako v sekci [12]. 
 
 

klávesa    funkce svítí nesvítí 
[1] doba pro odchod hlasitá tichá 
[2] signalizace doby pro odchod zapnuta vypnuta 
[3] nesprávný odchod hlasitý tichý 
[4] doba pro příchod hlasitá tichá 
[5] signalizace doby pro příchod zapnuta vypnuta 
[6] kombinace [Požár] vypnuta zapnuta 

 

tab. 20: „Význam přepínačů šesté ho konfiguračního kó du“ 

 
Vysvě tlivky: 
ad1) Je-li přepínač zapnut, je doba pro odchod signalizována přerušovaným tó nem klávesnice. 
ad2) Zapnutí přepínače způsobí houkání siré ny v době  určené  pro odchod. Dá se např. využít, 

pokud na výstup pro siré nu je připojeno osvě tlení vchodu objektu. 
ad3) Pokud nedojde k uklidně ní čidel v době  určené  pro odchod, začne okamžitě  bě žet čas pro 

příchod. Zapnutí přepínače způsobí, že v době  pro příchod houká siré na. 
ad4) Zapnutí přepínače způsobí, že doba stanovena pro příchod je indikována souvislým tó nem 

bzučáku. 
ad5) Po dobu určenou pro příchod houká siré na až do okamžiku zadání správné ho přístupové ho 

kó du. 
ad6) Zapínání a vypínání funkce [Požár], která se vyvolává z klávesnice kombinací kláves [7] a [9]. 

[35] Kódy výpadku/obnovy komunikace po sé riové  lince 

Tyto kó dy se vysílají v případě  výpadku a obnovy komunikace po sé riové  lince určené  pro připojení 
sé riové ho komunikátoru (viz Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], 
str. 55). 
 

pořadí    význam 
1  výpadek spojení sé riové  linky 
2  obnova spojení sé riové  linky 

tab. 21: „Přenosové  kó dy výpadku a obnovy sé riové  komunikace“ 

[40] Č íslo objektu 

Třímístné  dekadické  číslo v rozsahu 0 –  250 pro NAM SYSTEM 2000 a 0 –  255 pro ostatní formáty. 
Zadává se podobně  jako položky sekce [17]. Toto číslo je uvedeno ve zprávě  odeslané  vysílačem. 
V případě , že zadáte číslo objektu mimo rozsah povolený výrobcem, rozsvítí se porucha číslo 8. 

[41] Č íslo sítě 

Dvojciferné  číslo, které  umožňuje rozlišit, které mu pultu centralizované  ochrany je informace určena. 
Číslo je součástí vysílané  zprávy. Čísla sítě  objektu a pultu musí být shodná. V sítích NAM SYSTEM 
2000 musí být číslo sítě  v rozsahu 0 - 3, v sítích Radom 0 –  15 a v sítích NAM GLOBAL 0 - 63. 
V případě , že zadáte číslo objektu mimo rozsah povolený výrobcem, rozsvítí se porucha číslo 8. 
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[42] Směrování zpráv 

Nastavuje se vložením dvojciferné ho čísla v rozsahu 00-03. První číslice je nula, druhá je významová.  
 

číslo způsob smě rování zařízení 
00 sbě rnice I2C  DTX 04, 05, TSM 450 s TSM 450 - TC 
01 třídrátová sbě rnice TSM 450 s TSM 450 - P 
02 sé riová linka sé riová linka externího zařízení  
03 třídrátová sbě rnice TSM 452 a TSM 453  

 

tab. 22: „Nastavení smě rování výstupních zpráv“ 

[43] Frekvence vysílače 

Uživatel má možnost volby jednoho ze čtyř kmitočtů, naprogramovaných u výrobce. Nastavení kmi-
točtu je třeba předem dojednat s výrobcem. Možnost nastavení kmitočtu se omezuje pouze na kmi-
točty přidě lené  zákazníkovi telekomunikačním ú řadem. 
Volbu kmitočtu se provádí zadáním dvojice číslic. První číslice je nula, druhá číslice je významová 
v rozsahu 0 –  3. Zadaná hodnota je zobrazena v binárním tvaru na třetím a čtvrté m řádku klávesnice. 

[44] Nastavení výkonu vysílače 

Pro typy vysílače DTX 04 a DTX 05, používané  v pásmu 299 –  345 MHz lze nastavit tř i ú rovně  vý-
stupního výkonu, a to 0.1 W, 0.25 W a 1 W. Pro vysílač TSM 450 pro pásmo 450 MHz lze nastavit 
čtyř i stupně  vysílacího výkonu, a to 0.1 W, 0.25 W, 0.5 W a 1 W. 
Výkon se nastavuje vložením dvojciferné ho čísla v rozsahu 00 –  03. První číslice je nula, druhá je 
významová. Požadovaný výkon lze nastavit podle tab. 23: „Nastavení výkonu vysílače“. 
 

Číslo výkon vysílače 
DTX 04, 05 

výkon vysílače 
TSM 450  

výkon vysílače 
TSM 452  

výkon vysílače 
TSM 453  

00 0.1 W 0.1 W 0.1 W 0.02 W 
01 0.1 W 0.25 W 0.25 W 0.05 W 
02 0.25 W 0.5 W 0.5 W 0.1 W 
03 1 W 1 W 1 W 0.2 W 

 
tab. 23: „Nastavení výkonu vysílače“ 

[45] Nastavení parametrů komunikátoru 

Zadávají se dvě  hexadecimální číslice. Přípustné  hodnoty jsou 0 až F. Zadané  hodnoty jsou zobraze-
ny na dvou spodních řádcích klávesnice. Ústředna je schopna reagovat jak na vytáčení čísla z externí 
zabezpečovací ú středny, tak na zvoně ní z telefonní linky (spojení s pultem).  
První číslice určuje počet vytáčených číslic z připojené  externí zabezpečovací ú středny, po nichž 
ú středna AMOS 1600 zvedne telefonní linku. Tuto hodnotu nastavte v rozsahu 1 –  15 (hexadecimální 
číslice F). V případě  že žádná ú středna není zapojena, vložte číslici 0. 
Druhá číslice určuje počet zvoně ní z telefonní linky, po nichž ú středna AMOS 1600 zvedne linku. Dru-
hou cifru nastavte v rozsahu 2 –  6. Číslici 0 (klávesa [0] nebo [2ND]) vložte, pokud vně jší telefonní 
linka není připojena, hexadecimální číslici F (klávesa [TRBL]) vložte, pokud si nepřejete, aby ú středna 
reagovala na zvoně ní linky. Ostatní hexadecimální číslice jsou sice klávesnicí akceptovány, ale jsou 
interně  upraveny na platné  hodnoty. Hodnota 1 se upraví na 2, hodnota vetší než 6 se upraví na 6. 

[46] Sedmý konfigurační kód 

Postup nastavování viz [12] První konfigurační kó d. 
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klávesa     funkce svítí nesvítí 
[1] příjem zprávy po telefonu  signalizovat nesignalizovat 
[2] handshake 1400 Hz 2300 Hz 
[3] napájení z ext. zdroje 13 V ze sítě  
[4] povolení sé riové  komunikace ano  ne 
[5] softwarová filtrace napě tí  

na vstupech 
ano ne 

[6] vysílání vysílačem signalizovat nesignalizovat 
[7] příjem telefonních formátů  

s paritou 
ano ne 

[8] dvojtó nový handshake posílat neposílat 

tab. 24: „Význam přepínačů sedmé ho konfiguračního kó du“ 

Vysvě tlivky: 
ad1) Indikace telefonní komunikace pomocí bzučáku ú středny. Funkce se dá využít při ladě ní sys-

té mu. 
ad2) Ústředna potvrdí zvednutí telefonní linky vysláním dvojtó nové ho „handshake“. Pokud se ne-

podaří navázat spojení, je jako druhý odeslán signál „handshake“ o kmitočtu určené m tímto přepí-
načem. Při nastavené m přepínači je kmitočet „handshake“ 1400 Hz, v opačné m případě  je 2300 
Hz. Pokud se komunikaci opě t nepodaří navázat, zkouší ú středna vyslat signál „handshake“ dru-
hé ho kmitočtu. 

ad3) Přepínač se nastaví, pokud je ú středna napájena z externího zdroje stejnosmě rné ho napě tí 
přivedené ho na svorky +13 V a – 13 V, např. z externí zabezpečovací ú středny. Při tomto druhu 
napájení je vyřazen z provozu obvod dobíjení baterie. Odlišný je algoritmus pro indikaci vadné  ba-
terie. 

ad4) Nastavením přepínače se povolí komunikace s externím počítačem po sé riové  lince RS 232. 
Sé riová linka je př ipojena na devítikolíkový konektor typu Cannon. Přepínač plní funkci ochrany 
proti neoprávně né mu přístupu k datům ú středny. 

ad5) Přepínač umožňuje zapnout softwarovou filtraci při mě ření napě tí na vyvážených vstupech 
v prostředí s vysokou ú rovni rušení.  

ad6) Tato funkce umožňuje nastavit přepínač, který způsobí, že každé  vysílání kó du z ú středny je 
doprovázeno krátkým pípnutím bzučáku na desce ú středny. Pokud o akustickou kontrolu vysílání 
nemáme zájem, přepínač vypně te. Funkci lze výhodně  využít př i testování kvality spojení s pultem 
centralizované  ochrany. 

ad7) Přepínač se nastaví, pokud se přijímají telefonní formáty s paritou. Telefonní zpráva s paritou 
se považuje za platnou, pokud byla př ijata jednou a hodnota parity je správná. Při vypnuté m pře-
pínači je telefonní zpráva považována za platnou, pokud byla přijata dvakrát za sebou. Telefonní 
formáty s paritou umožňují urychlit přenos, na druhé  straně  snižují bezpečnost přenášených dat.  

ad8) Pokud je přepínač nastaven, ú středna vysílá jako první dvojtó nový handshake. V opačné m 
případě  se dvojtó nový handshake vůbec neposílá. 

[47] Nastavení formátu dat vysílače 

Určuje formát výstupních dat vysílaných vysílačem (viz Formát vysílaných kó dů, str. 45). Zadávají se 
dvě  číslice. První je vždy nula, druhá je 0 až 3 podle uvedené  tabulky. Hodnoty jsou zobrazeny 
v binárním tvaru na třetím a čtvrté m řádku klávesnice.  
 

číslo formát 
00 formát NAM SYSTEM 2000, kó dy událostí 
01 formát NAM SYSTEM 2000, stavové  zprávy  
02 formát Radom 
03 formát GLOBAL, GLOBAL 2 

 

tab. 25: „Volba formátu dat vysílače“ 
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[48] Přepínač ústředna - kodé r 

Určuje chování zařízení. Pokud je v té to položce nastavena hodnota 0, zařízení se chová jako kodé r 
DTX 04 (ovládání je popsáno v manuálu k vysílači), pokud je nastavena hodonota 1, zařízení se cho-
vá jako ú střena Amos 1600. 
 

číslo chování zařízení 
00 kodé r DTX 04 
01 zabezpečovací ú středna Amos 1600 

 
tab. 26: „Přepínač ú středna - kodé r“ 

 [50] Počet sekcí 

Systé m lze rozdě lit do osmi sekcí. Počet sekcí, do nichž je rozdě len systé m, zvolíte stisknutím klávesy 
[1] až [8]. Kontrolka klávesy se rozsvítí. Výbě r potvrďte klávesou [ENTER]. 

[51] Přidělení zón do sekcí 

Každé  sekci lze přiřadit množinu zó n. Přiřazení se provádí stiskem klávesy, která odpovídá vybrané  
zó ně . Vybraní zó ny je indikováno svítící kontrolkou klávesy. Zó nám 10 - 16 odpovídají klávesy [0], 
[11], [12], [BYP], [MEM], [TRBL], [2ND]. Počet položek programovací sekce je shodný s počtem sekcí 
systé mu, nadefinované m v programovací sekci [50]. Číslo položky je indikováno pomocí kláves 
READY a ARMED.  
 
Příklad: V třetí sekci nadefinujte zóny 1, 5, 10, 14. 
 
1. Jste v rež imu instalačního programová ní. Stiskně te postupně  [5] a [1]. Klá vesnice zobrazuje první 

polož ku v sekci [51]. 
2. Stiskně te 2x klá vesu [ENTER]. Klá vesnice zobrazuje třetí sekci. Podle stavu kontrolek READY a 

ARMED zkontrolujte pořadí polož ky. Svítí kontrolka READY, kontrolka ARMED nesvítí.  
3. Stiskem klá ves [1] až  [2ND] uveďte klá vesnici do stavu, kdy svítí pouze klá vesy [1], [5], [0], [MEM]. 

Potvrďte klá vesou [ENTER]. 
4. Opusťte programovací sekci klá vesou [CLEAR]. 
 
Příklad je ilustrová n obrá zkem obr. 28: „Přiřazení zón sekcím“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 28: „Přiřazení zó n sekcím“ 

[52] Inverze napěťových zón 

Sekce určuje, zda se má význam napě ťové  zó ny invertovat. Pokud inverze není zapnutá, přivedení 
napě tí na svorku odpovídá narušení zó ny. Zadává se jednotlivě  pro každou napě ťovou zó nu stiskem 
kláves [1] –  [8]. Klávesa [1] je přiřazena deváté  zó ně , klávesa [2] desáté  zó ně  atd. Svítící kontrolka 
odpovídá nastavení inverze zó ny. 

Na obrázku jsou vybrány zó ny 1, 5, 10 a 14. 

 2  3 

 4  5  6 

 7  8  9 

2ND 

TRBL 

MEM 

BYP 11 12  0 

CLEAR ENTER 

 1  

 

svítí 

nesvítí 
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[53] Kódy aktivace sekcí 

Jakmile vstoupíte do sekce [53], ú středna očekává 8 dvojmístných čísel označujících kó dy aktivace 
sekcí. Tyto kó dy se generují při aktivaci systé mu. Následují za kó dem aktivace (programovací sekce 
[07]) a slouží jako upřesňující informace pro obsluhu pultu. Aktivace každé  sekce způsobí vyslání 
příslušné ho kó du. Generování kó dů aktivace sekcí je podmíně no nastavením přepínače [8] 
v programovací sekci [13] (viz Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str. 
55). 

[54] Kódy deaktivace sekcí 

Ústředna očekává 8 dvojmístných čísel označujících kó dy deaktivace sekcí. Tyto kó dy upřesňují ú ko-
ny provádě né  při deaktivaci systé mu. Jsou posílány za kó dem deaktivace (programovací sekce [08]) 
jako seznam otevřených sekcí. Generování kó dů deaktivace sekcí je podmíně no nastavením přepína-
če [8] v programovací sekci [13] (viz Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a 
[63], str. 55). 

[55] Kódy odpojených zón 

Ústředna očekává 16 dvojmístných čísel označujících kó dy odpojených zó n. Tyto kó dy poskytují in-
formaci o odpojených zó nách před aktivací systé mu. Vysílají se před kó dem aktivace. Generování 
kó dů je podmíně no zapnutím funkce částečné  aktivace pomocí přepínače [6] v programovací sekci 
[14] (viz Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str. 55). 

[56] Poplach tamperu zóny 

Zadává se osm kó dů, identifikujících poplach tamperu nebo poruchu vedení na vyvážených vstupech 
ú středny (viz Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str. 55). 

[57] Obnovení tamperu zóny 

Zadává se osm kó dů, identifikujících obnovení tamperu nebo odstraně ní poruchy vedení na vyváže-
ných vstupech ú středny (viz Pokyny pro programování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str. 
55). 

[58] Zobrazení nastavené ho kmitočtu 

Sekce umožňuje zobrazit čtyři kmitočty, které  jsou předem nastaveny u výrobce. Kmitočet je vyjádřen 
ve stovkách Hz a je zobrazen jako posloupnost sedmi číslic. Zobrazení se provádí obdobným způso-
bem jako při zadávání telefonního čísla. Postupným stiskem klávesy [BYP] zobrazíte postupně  všech 
sedm číslic pomocí kontrolek kláves. Když dojdete až k nejmé ně  významné  číslici, bzučák klávesnice 
dlouze pípne. Stiskem klávesy [ENTER] přejdete na zobrazení dalšího ze čtyř kmitočtů. Stisknutím 
klávesy [ENTER] za posledním kmitočtem v pořadí opustíte tuto sekci. Sekce neumožňuje změ nit 
nastavený kmitočet. 
 
Příklad: V ústředně  jsou naprogramová ny tři kmitočty. Mají pořadová  čísla 00, 01 a 02. Kmitočet 
s pořadovým číslem 02, tedy třetí v pořadí, je 343 575 kHz. Vyberte programovací sekci [58]. Dvakrá t 
stiskně te klá vesu [ENTER]. Stiskně te klá vesu [BYP]. Klá vesnice zobrazí číslici 3. Po opě tovném 
stisknutí klá vesy [BYP] se zobrazí číslice 4. Dalš ími stisknutími klá vesy [BYP] se postupně  zobrazí 
ostatní číslice. 
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obr. 29: „Zobrazení nastavené ho kmitočtu“ 

[60] Přiřazení klíčů ke vstupům 

Programovací sekce umožňuje určit vstupy, pomocí kterých lze provádě t aktivaci a deaktivaci ú střed-
ny klíčem. Každé  sekci ú středny lze přiřadit jeden klíč. Systé m umožňuje použít osm aktivačních klíčů. 
Pomocí klíče 1 se aktivuje sekce 1, pomocí klíče 2 sekce 2 atd. Uživatel zadává postupně  osm čísel 
vstupů, které  jsou postupně  přiřazeny klíčům 1 až 8. Vstupy se zadávají obdobně  jako číslice telefon-
ního čísla (viz [01] První telefonní číslo, str. 54). Zvolené  pořadové  číslo vstupu odpovídá číslici na 
stisknuté  klávese. Vstupům 13 až 16 odpovídají klávesy [BYP], [MEM], [TRBL ] a [2ND]. Kontrolu za-
daných hodnot lze prové st krokováním po jednotlivých cifrách pomocí klávesy [ENTER]. Vstupy, které  
budou použity pro aktivaci ú středny nesmí být nakonfigurovány v programovací sekci [51] (str. 73). 
Nastavení vlastností vstupů, ke kterým jsou klíče připojeny, je podrobně ji vysvě tleno na str. 22. 

[61] Aktivované  klíče 

Tato sekce umožňuje zadat, které  sekce budou aktivovány a deaktivovány pomocí klíčů (změ nou 
stavu na vstupech). Stiskem kláves [1] až [8] zadejte čísla klíčů. Svítící kontrolka klávesy znamená 
výbě r příslušné ho klíče. Podmínkou správné  funkce klíče je přiřazení každé mu klíči platné ho čísla 
vstupů (viz [60] , str.75). 

[62] Kódy aktivace klíčem 

Po vstupu do programovací sekce očekává ú středna osm dvojmístných kó dů: Tyto kó dy jsou vyslány 
komunikátorem nebo vysílačem v případě  aktivace systé mu pomocí klíče (viz Pokyny pro programo-
vání sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str. 55). 

[63] Kódy deaktivace klíčem 

Po vstupu do programovací sekce očekává ú středna osm dvojmístných kó dů: Tyto kó dy jsou vyslány 
komunikátorem nebo vysílačem v případě  deaktivace systé mu pomocí klíče (viz Pokyny pro progra-
mování sekcí [05]-[10],[35], [53]-[57], [62] a [63], str. 55). 

[80] Formát telefonních dat odesílaných vysílačem 

Položka v programovací sekci nastavuje počet cifer telefonních zpráv, které  jsou odesílány vysílačem. 
Nastavení té to položky se uplatní pouze v případě  vysílání ve formátu NAM GLOBAL a formátu Ra-
dom STX 20. Zadávají se dvě  číslice. První je vždy nula, druhá je 0 až 7. V případě  formátu Radom 
jsou platné  pouze hodnoty 0 a 1. Zadaná hodnota je zobrazena v binárním tvaru na třetím a čtvrté m 
řádku klávesnice. Př iřazení počtu cifer zadaným hodnotám určuje tab. 27. Formát 1 + X znamená, že 
pro  pro identifikaci odesílatele zprávy je vyhrazena jedna číslice a X číslic obsahuje zprávu samotnou.  
Formát 0 + X znamená, že není posílán identifikátor odesílatele. V tomto případě  nelze na PCO zjistit, 
z jaké ho telefonního čísla byla data přijata. Formáty 0 + 7, 0 + 8, 1 + 8 lze použít v případě  telefonního 
komunikačního formátu Contact ID. Formát 0 + 7 neumožňuje přené st číslo grupy, a proto se doporu-
čuje používat formáty 0 + 8 nebo 1 +  8.  

Zobrazení první číslice zadané ho 
kmitočtu - 3 

 1  2  3 
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 7  8  9 
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svítí 

nesvítí 

Po stisknutí [BYP] zobrazení další 
číslice - 4 
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Pro přenos dat z komunikátoru EPS se používají formáty 1 + 8, 0 + 6, 0 + 8 a 30 bitů. Data z EPS se 
přijímají po sé riové  lince. Hodnota identifikátoru zařízení je v případě  sé riové  linky 15. 
 

číslo formát 
00 1 + 2 číslice 
01 1 + 3 číslice 
02 1 + 4 číslice 
03 0 + 7 číslic 
04 1 + 8 číslic 
05 0 + 6 číslic 
06 0 + 8 číslic 
07 30 bitů 

 

tab. 27: „Počet cifer telefonní zprávy odesílaných vysílačem“ 

[81] Perioda udržovacích zpráv 

Nastavená hodnota určuje, jak často má ú středna vysílat periodická hlášení sbě rné  stanici nebo pultu 
centralizované  ochrany. Lze nastavit v rozmezí 20 až 255 sekund. Zadává se třímístné  číslo, podobně  
jako v programovací sekci [17]. Vysílání periodických zpráv lze vypnout v programovací sekci [83] (viz 
str. 76). 

[82] Č íslo skupiny objektů 

Toto číslo slouží ke konfiguraci vě tších systé mu rádiových sítí, které  obsahují více než 256 objektů. 
Používá se pouze pro formát NAM GLOBAL. Kromě  čísla objektů zadávané ho v programovací sekci 
[40] rozlišuje systé m číslo skupiny objektů. Číslo skupiny objektů je v rozsahu 0 –  63. Každá skupina 
může obsahovat 256 objektů. Zadává se dvojmístné  dekadické  číslo v rozsahu 0 až 62. Číslo 63 je 
vyhrazeno pro sbě rné  stanice. Zadané  číslo je zobrazováno v binární podobě  na třetím a čtvrté m řád-
ku klávesnice. V případě , že zadané  číslo skupiny objektů je mimo rozsah povolený výrobcem, rozsvítí 
se porucha 8. 

[83] Mód vysílaní 

Nastavují se jednotlivé  přepínače, které  určují různé  podmínky práce vysílače. Postup nastavování viz 
[12] První konfigurační kó d, str.61. 
 

klávesa     funkce svítí nesvítí 
[1] formát STX 20 Radom ano ne 
[2] kmitočet pro vysílač I2C nezadávat zadávat 
[3] rozdě lené  objekty Radom ano  ne 
[4] vně jší anté na Radom ano ne 
[4] hlídat spojení s UNI ano ne 
[5] udržovací zprávy nevysílat vysílat 
[6] kó dy z modulu UNI vzít dolní byte překó dovat 
[7] režim sé riové  linky EPS/UNI režim EPS režim UNI 

 

tab. 28: „Význam přepínačů mó du vysílání“ 

Vysvě tlivky: 
ad1) Nastavený přepínač umožní vysílat ve formátu Radom STX 20. V opačné m případě  se vysílá 

ve formátu Radom STX 13. Formát Radom musí být zároveň nastaven v programovací sekci [47] 
(viz str. 72). Formát STX 20 je nově jší a umožňuje vysílat zprávy přijaté  telefonním komunikáto-
rem nebo modulem UNI. 

ad2) Nastavený přepínač způsobí, že vysílací kmitočet je přepsán z pamě ti EEPROM ú středny do 
pamě ti EEPROM vysílače. V opačné m případě  se použije kmitočet, který je naprogramován vý-
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robcem v pamě ti EEPROM vysílače. Týká se pouze nových vysílačů na kmitočtu 450 MHz, ovlá-
daných pomocí sbě rnice I2C. 

ad3) Nastavení přepínače způsobí umístě ní ve zprávě  Radom informaci o rozdě lených objektech. 
Bit se nastavuje, pokud je k ú středně  připojeno prostřednictvím telefonního komunikátoru nebo 
modulu UNI1 více zabezpečovacích zařízení. Týká se pouze formátu Radom. 

ad4) Přepínač se nastaví, pokud se používá vně jší anté na (režim Radom) nebo se mají generovat 
zprávy o výpadku/obnově  spojení se zařízením UNI (jiný režim než Radom). Používání vně jší an-
té ny ovlivňuje časový interval mezi jednotlivými zprávami. 

ad5) Nastavením přepínače lze zablokovat vysílání periodických zpráv. Zprávy se budou vysílat 
pouze v případě  vzniku události. 

ad6) Pokud je přepínač nastaven, ú středna zpracuje pouze dolní byte přijaté ho kó du UNI. Pokud 
není nastaven, přijatý kó d je převeden podle tabulky uvedené  v příloze 4 (str. 85). Neplatí pro for-
mát NAM GLOBAL. 

ad7) Zapnutím přepínače se nastaví sé riová linka do režimu přijmu zpráv z komunikátoru EPS. 
V opačné m případě  je nastaven režim komunikace se zařízením UNI. 

[84] Identifikační čísla přijímaných telefonních zpráv 

Jedná se o tabulku, která obsahuje identifikační čísla přijímaných telefonních zpráv. Přijatá telefonní 
zpráva může být odvysílána vysílačem pouze tehdy, pokud identifikační číslo přijaté  zprávy je umístě -
no v té to tabulce. Tabulka obsahuje osm položek, čímž je omezen maximální počet zařízení, které  lze 
po telefonní lince př ipojit k ú středně  AMOS 1600. Postup zadávání hodnot je obdobný jako 
v programovací sekci [2] (viz str.54) s tím rozdílem, že se zadává až osm položek. Každou položku 
potvrďte klávesou [ENTER]. V případě  použití třímístných identifikačních čísel, nastavte pomocí klá-
vesy [2ND] čtvrtou číslici na nulu. 

[94] Perioda vysílání označených udržovacích zpráv 

Nastavená hodnota určuje, jak často má ú středna vysílat označené  udržovací zprávy –  zprávy, které  
mají projít až na pult centralizované  ochrany. Lze nastavit v rozmezí 15 až 255 minut. Zadává se jed-
no třímístné  číslo, podobně  jako v programovací sekci [17]. Pokud je zadána hodnota menší než 15, 
označené  udržovací zprávy se vysílají v patnáctiminutové m intervalu. 
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Příloha 1: „Tabulka předdefinovaných kódů zpráv“ 

progr. 
sekce 

kó d kó d de-
kadicky 

    zpráva    komentář 

[56] 11 - 18 17 - 24 poplach tamperu zó ny Poplach tamperu vyvážených zó n nebo poru-
cha vedení. Kó dy 11 –  18 pro jednotlivé  vstu-
py. 

[62] 19 –  1F 25 - 31 aktivace klíčem Aktivace sekcí pomocí klíčů 1 –  7. 
[57] 21 - 28 33 - 40 obnovení tamperu zó ny Obnovení tamperu vyvážených zó n nebo 

odstraně ní poruchy vedení. Kó dy 21 –  28 pro 
jednotlivé  vstupy. 

[63 ] 29 –  2F 41 - 47 deaktivace klíčem Deaktivace sekcí pomocí klíčů 1 –  7. 
[05] 31 - 3F 49 - 63 poplach zó ny poplach zó ny 1 –  15 
[07] 41 - 4F 65 -79 aktivace ú středny  Určuje osobu, která provedla aktivaci. Kó dy 

41, 42 pro master kó dy, 43 –  4F pro řádné  
přístupové  kó dy 1 –  13. 

[08] 51 - 5F 81 - 95 deaktivace ú středny  Určuje osobu, která provedla deaktivaci. 
Kó dy 51, 52 pro master kó dy, 53 –  5F pro 
řádné  přístupové  kó dy 1 –  13. 

[10] 61 97 periodický test testování telefonního spojení jednou za 24 
hodin  

[10] 64 100 obnovení telefonní linky Odstraně ní poruchy na lince nebo př ipojení 
linky. Vysílá se komunikátorem i vysílačem. 

[05] 69 105 poplach zó ny poplach zó ny 16 
[06] 6A 106 obnovení zó ny obnovení zó ny 16 
[08] 6B - 6D 107 - 109 deaktivace ú středny deaktivace 14. –  16. kó dem 
[07] 6E,6F,67 110,111, 

103 
aktivace ú středny aktivace 14. –  16. kó dem 

[10] 71 113 porucha baterie Posílá se v případě  indikace poruchy baterie. 
[10] 73 115 výpadek sítě  Vysílá se v náhodné  době  10 až 20 minut po 

výpadku sítě . 
[10] 77 119 vadné  pojistky Chybu způsobí přerušena pojistka Po 2 nebo 

Po 3. 
[09] 78 120 tísňové  volání současné  stisknutí kláves [1] [3] –  Tíseň 
[09] 79 121 požár současné  stisknutí kláves [7] [9] –  Požár 
[09] 7A 122 nemocnice současné  stisknutí kláves [4] [6] –  Nemocnice 
[62] 7F 127 aktivace klíčem aktivace klíčem 8 
[10] 81 129 obnovení baterie Posílá se v případě  indikace obnovení baterie. 
[10] 83 131 obnovení sítě  Vysílá se v náhodné  době  10 až 20 minut po 

obnovení sítě  
[09] 88 136 obnovení požár, nemoc-

nice, tíseň   
Vysílá se spolu s kó dy 78, 79, 7A při součas-
né m stisku dvojice kláves. 

[63] 8F 143 deaktivace klíčem deaktivace klíčem 8 
[06] 91 - 9F 145 - 159 obnovení zó ny obnovení zó ny 1 –  15 
[10] A4 164 porucha telefonní linky Vysílá se pouze vysílačem v případě  chybě jí-

cího napě tí na lince (přerušení linky). 
[10] A5 165 chyba komunikace Posílá vysílač po šesti nezdařilých pokusem o 

navázání telefonního spojení na každé m ze 
dvou nastavených telefonních čísel. 

[10] A6 166 chyba systé mových ho-
din 

Odešle se po resetu ú středny. 

[10] A9 169 poplach tamperu víka Týká se kontaktu víka krabice ú středny. 
[54] B1 - B8 177 - 184 deaktivace sekce Určuje číslo deaktivované  sekce. Kó dy B1 –  

B8 pro sekce 1 –  8. 
[10] B9 185 obnovení tamperu víka Týká se kontaktu víka krabice ú středny. 
[53] C1 - C8 193 - 200 aktivace sekce Určuje číslo aktivované  sekce. Kó dy C1 –  C8 
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progr. 
sekce 

kó d kó d de-
kadicky 

    zpráva    komentář 

pro sekce 1 až 8.   
[07] C9 201 částečná aktivace Kó d se posílá př i aktivaci s odpojenými zó na-

mi. Po kó du následují kó dy odpojených zó n. 
[07] CA 202 dodatečná aktivace příkaz [ENTER] [1] [přístupový kó d] 
[07] CB 203 aktivace s odpojenými 

zó nami doma/odchod 
příkaz [ENTER] [9] [přístupový kó d] 
 

[07] CC 204 rychlý odchod odchod příkazem [ENTER][0] 
[09] CD 205 instalační kó d vstup do instalačního programování 
[09] CE 206 dálková aktivace/deakt. aktivace a deaktivace ú středny po tel. lince 
[08] D9 217 příchod po poplachu indikace deaktivace systé mu po poplachu 
[09] E1 225 tísňový kó d přístupový kó d s první číslici o jedničku vě tší  
[09] E2 226 3x chybný kó d tři chybná zadání přístupové ho kó du po sobě  
[09] E3 227 umlčení poplachu Přístupový kó d způsobil vypnutí poplachu. 
[55] E4 228 odpojení zó ny odpojení 16. zó ny před aktivací 
[35] EE, EF 238, 239 výpadek/obnova sé r. 

linky 
Vysílá se pokud je v režimu UNI nastaven 
přepínač 4 v sekci [83] nebo je sé riová linka 
v režimu EPS. 

[55] F1 - FF 241 - 255 odpojení zó ny Určuje číslo odpojené  zó ny při aktivaci. Kó dy 
F1 –  FF pro zó ny 1 –  15, kó d E4 pro zó nu 16. 

 
tab. 29: „Přehled přednastavených kó dů událostí“ 
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Příloha 2: „Zobrazování hodnot pomocí klávesnice v režimu instalačního programování“ 

 
název sekce způsob 

zobrazení 
zobrazovací prvky READY, ARMED počet 

položek 
[01] První telefonní číslo po čísli-

cích 
číslice [0] až [11] pořadí číslic, klá-

vesou [BYP] zob-
razení další čísli-
ce 

1 

[02] První identifikační číslo binárně  4 řádky klávesnice pořadí číslic 1 
[03] Druhé  telefonní číslo po čísli-

cích 
číslice [0] až [11] pořadí číslic, klá-

vesa [BYP] - další 
číslice 

1 

[04] Druhé  identifikační 
číslo 

binárně  4 řádky klávesnice pořadí číslic 1 

[05] Kó dy zó nových popla-
chů 

binárně  1., 2. řádek –  číslo položky 
3., 4. řádek –  hodnota 

pořadí číslic 16 

[06] Kó dy obnovení zó n binárně  1., 2. řádek –  číslo položky 
3., 4. řádek –  hodnota 

pořadí číslic 16 

[07] Kó dy aktivace binárně  1., 2. řádek –  číslo položky 
3., 4. řádek –  hodnota 

pořadí číslic 22 

[08] Kó dy deaktivace binárně  1., 2. řádek –  číslo položky 
3., 4. řádek –  hodnota 

pořadí číslic 19 

[09] Kó dy prioritních popla-
chů 

binárně  1., 2. řádek –  číslo položky 
3., 4. řádek –  hodnota 

pořadí číslic 9 

[10] Kó dy technických po-
plachů 

binárně  1., 2. řádek –  číslo položky 
3., 4. řádek –  hodnota 

pořadí číslic 12 

[11] Definice zó n bitově , 
binárně  

kontrolky [1] až [8] - hodnota, 
spodní řádek pořadí 

pořadí položky 16 

[12] První konfigurační kó d bitově  kontrolky [1] až [8]  1 
[13] Druhý konfigurační kó d bitově  kontrolky [1] až [5], [7], [8]  1 
[14] Třetí konfigurační kó d bitově  kontrolky [1] až [8]  1 
[15] Parametry komunikace binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 
[16] Zákaz odpojení zó n bitově  kontrolky [1] až [2ND]  1 
[17] Systé mové  časy binárně  spodní tři řádky  pořadí číslic 6 
[18] Časy pomocné  zpož-
dě né  zó ny 

binárně  spodní tři řádky  pořadí číslic 2 

[19] Čas pro periodický test binárně  všechny řádky pořadí číslic 1 
[20] Instalační kó d binárně  čtyř i řádky –  čtyři číslice 

spodní dva řádky –  poslední  
dvě  číslice 

pořadí číslic 2 

[21] První master kó d binárně  čtyř i řádky –  čtyři číslice 
spodní dva řádky –  poslední  
dvě  číslice 

pořadí číslic 2 

[22] Druhý master kó d binárně  čtyř i řádky –  čtyři číslice 
spodní dva řádky –  poslední  
dvě  číslice 

pořadí číslic 2 

[23] Komunikační formáty binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 
[24] Způsob přenosu zpráv bitově  kontrolky [1] až [ 3] pořadí položky 7 
[26] Telefonní číslo  po čísli-

cích 
číslice [0] až [11] pořadí číslic, klá-

vesa [BYP] - další 
číslice 

1 

[27] Přístupový kó d pro 
downloading 

binárně  všechny řádky pořadí číslic 1 

[28] Identifikační číslo pro 
downloading 

binárně  všechny řádky pořadí číslic 1 
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název sekce způsob 
zobrazení 

zobrazovací prvky READY, ARMED počet 
položek 

[30] Inicializace ú středny     
[31] Čtvrtý konfigurační kó d bitově  kontrolky [1] až [8]  1 
[32] Pátý konfigurační kó d bitově  kontrolky [1], [2], [4] až [8]  1 
[33] Časovač dvojité ho 
volání pro downloading 

binárně  spodní tři řádky pořadí číslic 1 

[34] Š estý konfigurační kó d bitově  kontrolky [1] až [6]  1 
[35] Kó dy výpadku/ obno-
vení komunikace po sé r. 
lince 

binárně  1., 2. řádek –  číslo položky 
3., 4. řádek –  hodnota 

pořadí číslic 2 

[40] Číslo objektu binárně  spodní tři řádky pořadí číslic 1 
[41] Číslo sítě  binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 
[42] Smě rování zpráv binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 
[43] Frekvence vysílače binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 
[44] Nastavení výkonu vysí-
lače 

binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 

[45] Nastavení parametrů 
komunikátoru 

binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 

[46] Sedmý konfigurační 
kó d 

bitově  kontrolky [1] až [8]  1 

[47] Nastavení formátu dat 
vysílače 

binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 

[48] Režim ú středna-kodé r binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 
[50] Počet sekcí hodnota 

číslice 
číslice na zobrazované  kontrol-
ce 

 1 

[51] Přidě lení zó n do sekcí bitově  Kontrolky [1] až [2ND] pořadí položek 1 - 8 
[52] Inverze napě ťových 
zó n 

bitově  Kontrolky [1] až [8]  1 

[53] Kó dy aktivace sekcí binárně  1., 2. Řádek –  pořadí položek 
3., 4. Řádek –  hodnota 

pořadí číslic 8 

[54] Kó dy deaktivace sekcí binárně  1., 2. Řádek –  pořadí položek 
3., 4. Řádek –  hodnota 

pořadí číslic 8 

[55] Kó dy odpojených 
zó n 

binárně  1., 2. Řádek –  pořadí položek 
3., 4. Řádek –  hodnota 

pořadí číslic 16 

[56] Poplach tamperu zó ny binárně  1., 2. Řádek –  pořadí položek 
3., 4. Řádek –  hodnota 

pořadí číslic 8 

[57] Obnovení tamperu 
zó ny 

binárně  1., 2. Řádek –  pořadí položek 
3., 4. Řádek –  hodnota 

pořadí číslic 8 

[58] Zobrazení nastavené ho 
kmitočtu 

po čísli-
cích 

číslice [0] až [9] pořadí číslic, klá-
vesa [BYP] - další 
číslice 

4 

[60] Přiřazení klíčů ke vstu-
pům 

po čísli-
cích 

číslice [1] až [2ND] pořadí číslic, klá-
vesou [ENTER] 
zobrazení další 
číslice 

1 

[61] Aktivované  klíče bitově  kontrolky [1] až [8]  1 
[62] Kó dy aktivace klíčem binárně  1., 2. řádek –  pořadí položek 

3., 4. řádek - hodnota 
pořadí číslic 8 

[63] Kó dy deaktivace klíčem binárně  1., 2. řádek –  pořadí položek 
3., 4. řádek - hodnota 

pořadí číslic 8 

[80] Formát telefonních dat 
vysílaných vysílačem 

binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 

[81] Perioda udržovacích 
zpráv 

binárně  spodní tři řádky pořadí číslic 1 
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název sekce způsob 
zobrazení 

zobrazovací prvky READY, ARMED počet 
položek 

[82] Číslo skupiny objektů binárně  spodní dva řádky pořadí číslic 1 
[83] Mó d vysílání bitově  kontrolky [1] až [7]  1 
[84] Identifikační čísla přijí-
maných telefonních zpráv 

binárně  4 řádky klávesnice pořadí číslic 8 

[94] Perioda vysílání ozn. 
udržovacích zpráv 

binárně  spodní tři řádky  pořadí číslic 1 
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Příloha 3: „Interpretace zpráv z ústředny AMOS 1600 na pultu NAM SYSTEM 2000“ 

 
Režim 
ú středny 

způsob 
přenosu 

druh 
zprávy 

formát vysíla-
né  zprávy 

rozsah přenášené  
informace 

identifikace na pultu 
NAM PCO 2000 

rozsah iden-
tifikačních 
čísel 

interní množina bitů poplach, obnovení,  
tamper, porucha 
baterie, omezeně  
aktivace, deaktivace 

číslo objektu (sekce 
[40]) nebo rozdě lené  
objekty podle tab. 8 

1 –  250, 
pro rozdě le-
né  objekty 
1024 –  1173 

vysílač 

externí kó d události všechny př ijaté  
osmibitové  kó dy 

číslo objektu (sekce 
[40]) + 256 

257 –   506 

interní kó d události všechny události identifikační číslo 
(sekce [02] nebo 
[04]) 

512 –  1023 

Kodé r 

telefon 

externí ---    
kó d události všechny události číslo objektu (sekce 

[40]) + 256 
257 –   506 interní 

množina bitů 
(pouze 
udržovací 
zprávy, viz 
poznámka) 

poplach, obnovení, 
tamper, porucha 
baterie, omezeně  
aktivace, deaktivace 

číslo objektu (sekce 
[40]) nebo rozdě lené  
objekty podle tab. 8 

1 –  250, 
pro rozdě le-
né  objekty 
1024 –  1173 

vysílač 

externí kó d události všechny př ijaté  
osmibitové  kó dy 

číslo objektu (sekce 
[40]) + 256 

257 –   506 

interní kó d události všechny události identifikační číslo 
(sekce [02] nebo 
[04]) 

512 –  1023 

ú středna 

telefon 

externí ---    
interní množina bitů poplach, obnovení, 

tamper, porucha 
baterie, výpadek 
sítě , omezeně  akti-
vace, deaktivace 

číslo objektu (sekce 
[40]) 

0 - 255 vysílač 

externí kó dy událostí všechny př ijaté  dvoj- 
nebo tříčíslicové  
kó dy 

číslo objektu (sekce 
[40]) + 256 

256 - 511 

interní kó dy událostí všechny kó dy udá-
lostí 

číslo objektu (sekce 
[40]) + 256 

256 - 511 

Radom 

telefon 

externí ---    
 
Pozná mka: V rež imu ústředna je vysílá na udrž ovací zprá va ve formá tu kodér (bitová  posloupnost). 
Tato zprá va se odesílá  v intervalech asi 30 sekund po odeslá ní vš ech kódů umístě ných ve vyrovná va-
cí pamě ti ústředny. Udrž ovací zprá va je určena ke kontrole spojení s objektem a nikoliv k ostraze ob-
jektu. Můž e být přijata na pultu i s ně kolikaminutovým zpož dě ním. 
Kódy udá lostí ve formá tu Radom lze využ ívat pouze v rež imu STX 20. 
 
Vysvě tlivky: 
 
Režim ústředny –  Ústředna AMOS 1600 rozlišuje režimy kodé r, ú středna, Radom. Režimy se liší roz-
sahem a formátem přenášené  informace. Nastavuje se v programovací sekci [47]. 
Způsob přenosu –  Zprávy z ú středny lze přenášet po telefonu nebo pomocí vysílače. 
Druh zprávy –  Vysílané  zprávy lze podle zdroje jejich vzniku rozdě lit na interní a externí. Interní zpráva 
vzniká jako odezva na změ nu stavu ú středny. Externí zpráva je přijata z př ipojené  externí ú středny. 
Ústředna AMOS 1600 zajistí pouze poslání té to zprávy na pult centralizované  ochrany. 
Formát vysílané  zprávy –  Z hlediska obsahu zprávy lze použité  formáty rozdě lit do dvou skupin: mno-
žiny bitů a kó dy událostí. V prvním případě  jsou stavy sledovaných binárních veličin (stav zó n, baterie, 
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sítě , aktivace apod.) sestaveny do posloupnosti bitů, která tvoří obsah jediné  zprávy. Informace o sta-
vu celé  ú středny se odešle najednou. V druhé m případě  je obsahem zprávy kó d jedné  nebo více udá-
lostí. Pokud zaznamená ú středna změ nu stavu ně kolika sledovaných hodnot, jsou tyto informace ode-
sílány postupně  za sebou jako sekvence kó dů událostí. Z  principu použité ho formátu vyplývají výhody 
i nevýhody obou postupů. Pomocí množiny bitů lze předat zprávu rychleji , na druhé  straně  je informa-
ce předána pomocí kó dů událostí ú plně jší. Přenos po telefonních linkách je možný pouze pomocí 
kó dů událostí. 
Rozsah přenášené  informace –  Pomocí kó dů událostí lze přené st bez jakýchkoliv omezení veškeré  
potřebné  informace o změ ně  stavu ú středny. V případě  bitových posloupností je obsah zprávy limito-
ván maximální přípustnou dé lkou zprávy. V tomto případě  se přenášejí pouze ně které  důležité  infor-
mace. Podrobné  informace lze získat s určitým zpoždě ním pomocí telefonního komunikátoru. 
Identifikace na pultu NAM SYSTEM 2000 –  Pult centralizované  ochrany NAM SYSTEM 2000 přidě luje 
přijatým zprávám identifikační číslo, které  se může lišit od čísla objektu, zadané ho v ú středně . 
V případě  telefonních zpráv je identifikační číslo objektu na pultu totožné  s přijatým identifikačním 
číslem telefonního komunikátoru, zadávaným v programovacích sekcích [02] a [04] ú středny. Pult 
však stanoví určitá omezení na rozsah zadávaných kó du (512 až 1023). V případě  vysílače př idě luje 
pult přijatým zprávám odlišná identifikační čísla podle toho, zda se jedná o bitovou posloupnost nebo 
kó d události. V případě  kó du události je přijatá zpráva přiřazena objektu s číslem o 256 vyšším než je 
číslo objektu, obsažené  v přijaté  zprávě  a naprogramované  jako číslo objektu v programovací sekci 
[40]. V případě  příjmu bitových posloupnosti se liší identifikační číslo na pultu podle toho, zda je číslo 
objektu uvedené  ve zprávě  menší nebo vě tší než 200. Pokud je toto číslo menší nebo rovno 200, 
identifikační číslo na pultu se shoduje s př ijatým číslem objektu. V opačné m případě  je přijatá zpráva 
považována jako zpráva z rozdě lené ho objektu, a je přiřazena objektům s identifikačními čísly nad 
1023 podle algoritmu uvedené ho v tab. 7. 
Rozsah identifikačních čísel –  Pult centralizované  ochrany NAM SYSTEM 2000 stanoví určitá omezení 
na platnost identifikačních čísel objektů. Pokud číslo objektu nebo identifikační číslo pro telefonní ko-
munikátor je mimo tento rozsah, zpráva bude pultem ignorována. 
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Příloha 4: „Význam událostí přijatých od UNI 1“ 

 
kó d význam GALAXY význam ULTIMATE 
11 Vynulování poplachu grupa 7  
12 Vynulování poplachu grupa 8  
13 Provedl uživatel 1 až 97 Provedl uživatel 1 až 97 
14 Provedl uživatel č.98 Provedl uživatel č.98 SPRÁVCE 
15 Provedl uživatel č.99 Provedl uživatel č.99 TECHNIK 
16  Vynechání bodu 
17  Linka 1 zkrat 
18  Linka 2 zkrat 
19  Rušení na lince 1 
1A  Rušení na lince 2 
1B  Signál typ C, D 
1C  Vstup uklizečky 
1D  Zadání platné ho kó du 
1E  Úspě šné  zapnutí systé mu 
1F  Vypnutí systé mu 
21  Rearm systé mu 
22  Reset poplachu 
23  Zapnutí podsysté mu HI security 
24  Vypnutí podsysté mu HI security 
31 Alarm ve smyčce 1 Alarm ve smyčce 1 
32 Alarm ve smyčce 2 Alarm ve smyčce 2 
33 Alarm ve smyčce 3 Alarm ve smyčce 3 
34 Alarm ve smyčce 4 Alarm ve smyčce 4 
35 Alarm ve smyčce 5 Alarm ve smyčce 5 
36 Alarm ve smyčce 6 Alarm ve smyčce 6 
37 Alarm ve smyčce 7 Alarm ve smyčce 7 
38 Alarm ve smyčce 8 Alarm ve smyčce 8 
39 Alarm ve smyčce 9 Alarm ve smyčce 9 
69 Alarm ve smyčce 16 Alarm ve smyčce 16 
3A Alarm ve smyčce 10 Alarm ve smyčce 10 
3B Alarm ve smyčce 11 Alarm ve smyčce 11 
3C Alarm ve smyčce 12 Alarm ve smyčce 12 
3D Alarm ve smyčce 13 Alarm ve smyčce 13 
3E Alarm ve smyčce 14 Alarm ve smyčce 14 
3F Alarm ve smyčce 15 Alarm ve smyčce 15 
69 Alarm ve smyčce 16 Alarm ve smyčce 16 
71 Slabá baterie ú středny Slabá baterie ú středny 
72 Požární poplach  
73 Výpadek sítě  ú středny Výpadek sítě  ú středny 
78 Tísňové  volání Tísňové  volání, tlačítko Přepadení 
79  Tlačítko Hoří 
7A  Tlačítko Nemocnice 
81 Obnova baterie ú středny  
83 Obnova sítě  ú středny Obnova sítě  ú středny 
A1 Rearm grupa 8  
A2 Umlčení poplachu grupa 1  
A3 Umlčení poplachu grupa 2  
A4 Umlčení poplachu grupa 3  
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kó d význam GALAXY význam ULTIMATE 
A5 Umlčení poplachu grupa 4  
A6 Umlčení poplachu grupa 5  
A7 Umlčení poplachu grupa 6  
A8 Umlčení poplachu grupa 7  
A9 Umlčení poplachu grupa 8  
AA Vynulování poplachu grupa 1  
AB Vynulování poplachu grupa 2  
AC Vynulování poplachu grupa 3  
AD Vynulování poplachu grupa 4  
AE Vynulování poplachu grupa 5  
AF Vynulování poplachu grupa 6  
B1 Vypnutí grupy 1 Vypnutí grupy 1 
B2 Vypnutí grupy 2 Vypnutí grupy 2 
B3 Vypnutí grupy 3 Vypnutí grupy 3 
B4 Vypnutí grupy 4 Vypnutí grupy 4 
B5 Vypnutí grupy 5 Vypnutí grupy 5 
B6 Vypnutí grupy 6 Vypnutí grupy 6 
B7 Vypnutí grupy 7 Vypnutí grupy 7 
B8 Vypnutí grupy 8 Vypnutí grupy 8 
B9 Rearm grupa 1  
BA Rearm grupa 2  
BB Rearm grupa 3  
BC Rearm grupa 4  
BD Rearm grupa 5  
BE Rearm grupa 6  
BF Rearm grupa 7  
C1 Plné  zapnutí grupy 2 Plné  zapnutí grupy 2 
C2 Plné  zapnutí grupy 3 Plné  zapnutí grupy 3 
C3 Plné  zapnutí grupy 4 Plné  zapnutí grupy 4 
C4 Plné  zapnutí grupy 5 Plné  zapnutí grupy 5 
C5 Plné  zapnutí grupy 6 Plné  zapnutí grupy 6 
C6 Plné  zapnutí grupy 7 Plné  zapnutí grupy 7 
C7 Plné  zapnutí grupy 8 Plné  zapnutí grupy 8 
C8 Částečné  zapnutí grupy 1  
C9 Částečné  zapnutí grupy 2  
CA Částečné  zapnutí grupy 3  
CB Částečné  zapnutí grupy 4  
CC Částečné  zapnutí grupy 5  
CD Částečné  zapnutí grupy 6  
CE Částečné  zapnutí grupy 7  
CF Částečné  zapnutí grupy 8  
D1 Test výstupů  
D2 Vynechání zó ny Vynechání zó ny 
D3 Výpadek komunikace modulu Výpadek komunikace modulu 
D4 Obnova komunikace modulu Obnova komunikace modulu 
D5 Porucha telefonní linky Porucha telefonní linky 
D6 Obnovení telefonní linky Obnovení telefonní linky 
D7  Výpadek komunikace na RS 485 
D8  Obnovení komunikace na RS 485 
D9 Výpadek sítě  pomocné ho zdroje  
DA Obnova sítě  pom. zdroje  
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kó d význam GALAXY význam ULTIMATE 
DE Obnova baterie pomocné ho zdroje  
DF Plné  zapnutí grupy 1 Plné  zapnutí grupy 1 
E1 Narušení ochranné ho kontaktu Narušení ochranné ho kontaktu 
E2 Ochranný kontakt ú středny Ochranný kontakt ú středny 
E3 Ochranný kontakt siré ny Ochranný kontakt siré ny 
E4 Ochranný kontakt KL  
E5 Ochranný kontakt RIO  
E6 Překročení doby vypnutí systé mu Překročení doby vypnutí systé mu 
E7 6x zadán špatný kó d 6x zadán špatný kó d 
E8 Ochranný kontakt UNI 1 Ochranný kontakt UNI 1 
E9 Vysoký odpor zó ny  
EA Nízký odpor zó ny  
EB Uvedení do instalačního režimu  
EC Ukončení instalačního režimu Ukončení instalačního režimu 
ED Zahájen průchodový test Zahájen průchodový test 
EE Ukončen průchodový test Ukončen průchodový test 
EF Zahájen plný test  
F1 Alarm ve smyčce 17 Alarm ve smyčce 17 
F2 Alarm ve smyčce 18 Alarm ve smyčce 18 
F3 Alarm ve smyčce 19 Alarm ve smyčce 19 
F4 Alarm ve smyčce 20 Alarm ve smyčce 20 
F5 Alarm ve smyčce 21 Alarm ve smyčce 21 
F6 Alarm ve smyčce 22 Alarm ve smyčce 22 
F7 Alarm ve smyčce 23 Alarm ve smyčce 23 
F8 Alarm ve smyčce 24 Alarm ve smyčce 24 
F9 Alarm ve smyčce 25 Alarm ve smyčce 25 
FA Alarm ve smyčce 26 Alarm ve smyčce 26 
FB Alarm ve smyčce 27 Alarm ve smyčce 27 
FC Alarm ve smyčce 28 Alarm ve smyčce 28 
FD Alarm ve smyčce 29 Alarm ve smyčce 29 
FE Alarm ve smyčce 30 Alarm ve smyčce 30 
FF Alarm ve smyčce 31 Alarm ve smyčce 31 
FF Alarm ve smyčce 31 Alarm ve smyčce 31 



3 Programovací pracovní listy 

Programovací pracovní listy zobrazují přehlednou formou všechna nastavení ú středny, které  jsou 
popisovány v oddíle Příručka programování (str.51). Oké nka představují stisk klávesy, resp. vyžado-
vaný nebo maximální počet zadávaných vstupů z klávesnice. Jsou-li oké nka vyplně na, pak jde o na-
stavení, které  je do ú středny naprogramováno výrobcem. 
 

[01] První telefonní číslo  

 
 
 
Není nastaveno. 

[02] První identifikační číslo  

 
 
 
Není nastaveno. 

[03] Druhé  telefonní číslo  

 
 
 
Není nastaveno. 

[04] Druhé  identifikační číslo 

 
 
 
Není nastaveno. 

[05] Přenosové  kódy zónových poplachů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

    

                

    

3 1 

3 2 

3 3 

3 4 

3 5 

3 6 

3 7 

3 8 

Poplach zó ny 1 

Poplach zó ny 2 

Poplach zó ny 3 

Poplach zó ny 4 

Poplach zó ny 5 

Poplach zó ny 6 

Poplach zó ny 7 

Poplach zó ny 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

Implicitně  

3 9 

3 A 

3 B 

3 C 

3 D 

3 E 

3 F 

6 9 

Poplach zó ny 9 

Poplach zó ny 10 

Poplach zó ny 11 

Poplach zó ny 12 

Poplach zó ny 13 

Poplach zó ny 14 

Poplach zó ny 15 

Poplach zó ny 16 

  

  

  

  

  

  

  

  

Implicitně  



[06] Kódy obnovení zón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[07] Kódy aktivace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implicitně  

9 9 Obnovení zó ny 9 

9 A Obnovení zó ny 10 

9 B Obnovení zó ny 11 

9 C Obnovení zó ny 12 

9 D Obnovení zó ny 13 

9 E Obnovení zó ny 14 

9 F Obnovení zó ny 15 

6 A Obnovení zó ny 16 

  

  

  

  

  

  

  

  

Obnovení zó ny 1 

Obnovení zó ny 2 

Obnovení zó ny 3 

Obnovení zó ny 4 

Obnovení zó ny 5 

Obnovení zó ny 6 

Obnovení zó ny 7 

Obnovení zó ny 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

9 1 

9 2 

9 3 

9 4 

9 5 

9 6 

9 7 

9 8 

Implicitně  

Aktivace kó dem č.15 

Aktivace kó dem č.14 

4 D 

4 E 

4 F 

6 E 

Aktivace kó dem č.11 

Aktivace kó dem č.12 

  

  

  

  

4 1 

4 2 

4 3 

4 4 

4 5 

4 6 

4 7 

4 8 

4 9 

4 A 

4 B 

Aktiv. MASTER kó d 1 

Aktiv. MASTER kó d 2 

Aktivace kó dem č.1 

Aktivace kó dem č.2 

Aktivace kó dem č.3 

Aktivace kó dem č.4 

Aktivace kó dem č.5 

Aktivace kó dem č.6 

Aktivace kó dem č.10 

Aktivace kó dem č.7 

Aktivace kó dem č.8 

Aktivace kó dem č.9 

4 C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Implicitně  Implicitně  

C C 

C 9 

C A 

Rychlý odchod   

  

  

C B Aktivace [ENTER][9]   

Aktivace kó dem č.16 

6 F 

6 7 

  

  

Částečná aktivace 

Aktivace [ENTER][1] 

Aktivace kó dem č.13 



[08] Kódy deaktivace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[09] Kódy prioritních poplachů a obnovení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaktiv. MASTER kó d 1 

Deaktiv. MASTER kó d 2 

Deaktivace kó dem č.1 

Deaktivace kó dem č.2 

Deaktivace kó dem č.3 

Deaktivace kó dem č.4 

Deaktivace kó dem č.5 

Deaktivace kó dem č.6 

Deaktivace kó dem č.10 

Deaktivace kó dem č.7 

Deaktivace kó dem č.8 

Deaktivace kó dem č.9 

5 D 

5 E 

5 F 

6 B 

Deaktivace kó dem č.11 

Deaktivace kó dem č.12 

Deaktivace kó dem č.14 

  

  

  

  

5 1 

5 2 

5 3 

5 4 

5 5 

5 6 

5 7 

5 8 

5 9 

5 A 

5 B 

5 C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Implicitně  Implicitně  

6 C Deaktivace kó dem č.15   

Deaktivace kó dem č.13 

6 D Deaktivace kó dem č.16   

D 9 Deaktivace po poplachu   

7 8 

7 A 

E 1 

E 2 

E 3 

7 9 

Implicitně  

8 8 

  

  

  

  

  

  

  

Kombinace [P] - Tíseň 

Kombinace [A] - Nemocnice 

Tísňový kó d 

3x chybný kó d 

Umlčení poplachu 

Kombinace [F] - Požár 

Obnovení tíseň, požár, nemocnice 

C D Instalační programování   

C E Dálková aktivace/deaktivace   



[10] Kódy technických poplachů a obnovení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[11] Definice zón 

Typ zóny 
 

číslo typu zó ny přep. 1,2,3     typ zó ny 
0 000     zpoždě ná zó na 
1 100     okamžitá zó na 
2 010     vnitřní zó na  
3 110     vnitřní zó na doma/odchod  
4 001     24-hodinová siré na 
5 101     24-hodinová siré na/bzučák 
6 011     24-hodinová bzučák 
7 111     pomocná zpoždě ná zó na 

 
Pomocný bit 
 

přep. 4       funkce 
0 Funkce není aktivní. 
1 • Vnitřní zó na doma/ odchod 

má vstupní zpoždě ní. 
• Pomocná zpoždě ná zó na 
má zpoždě ní podle progr. sek-
ce [18]. 

 
Funkce siré ny 
 

přep. 5     funkce 
0     hlasitá zó na  
1     tichá zó na 

 
Rychlost odezvy zóny 
 

přep. 6     funkce 
0     pomalá zó na 
1     rychlá zó na 

 
 
 

  Tamper víka narušen 

  Tamper víka obnoven 

  Vadná baterie 

  Obnovení baterie 

  Výpadek sítě  

  Obnovení sítě  

A 9 

B 9 

7 1 

8 1 

7 3 

8 3 

Implicitně  

  Porucha telefonní linky 

  Obnovení telefonní linky 

  Chyba komunikace 

  Změ na systé mových hodin 

  Vadná pojistka 

  Periodický test 

A 4 

6 4 

A 5 

A 6 

7 7 

6 1 

Implicitně  



Nastavení tamperu zóny 
 

přep. 7     funkce 
0 Tamper zó ny není indikován. 
1 Tamper zó ny je indikován. 

 
Dvojitě vyvážené  zóny 
 

přep. 8     funkce 
0     jednoduchá zó na 
1    dvojitá zó na 

 

tab. 30: „Přehled nastavení přepínačů při definici zó n“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    0 0 0 0 0 0 0 0 

    1 0 0 0 0 0 0 0 

    1 0 0 0 0 0 0 0 

    1 0 0 0 0 0 0 0 

    b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8     b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 

Zó na 1 

Zó na 2 

Zó na 3 

Zó na 4 

Zó na 5 

Zó na 6 

Zó na 7 

Zó na 8 

Zó na 9 

Zó na 10 

Zó na 11 

Zó na 12 

Zó na 13 

Zó na 14 

Zó na 15 

Zó na 16 

Implicitně  

Ty
p 

zó
ny

 

P
om

oc
ný

 b
it 

H
la

si
tá

/ti
ch
á 

P
om

al
á/

ry
ch

lá
 

Ta
m

pe
r 

Je
dn

od
uc

há
/d

vo
jit
á 

Ty
p 

zó
ny

 

P
om

oc
ný

 b
it 

H
la

si
tá

/ti
ch
á 

P
om

al
á/

ry
ch

lá
 

Ta
m

pe
r 

Je
dn

od
uc

há
/d

vo
jit
á 

    1 0 0 0 0 0 0 0 

    1 0 0 0 0 0 0 0 

    1 0 0 0 0 0 0 0 

    1 0 0 0 0 0 0 0 

            

            

            

            

    1 0 0 0 0 0 0 0             

    1 0 0 0 0 0 0 0             

    1 0 0 0 0 0 0 0             

    1 0 0 0 0 0 0 0             

    1 0 0 0 0 0 0 0             

    1 0 0 0 0 0 0 0             

    1 0 0 0 0 0 0 0             

    1 0 0 0 0 0 0 0             

            

            

            

            

[1] - svítí 
[0] - nesvítí 



[12] První konfigurační kód 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[13] Druhý konfigurační kód 

 

Implicitně  

1  [1] 

0  [2] 

1  [3] 

0  [4] 

1  [5] 

1  [6] 

Komunikátor vypnut Komunikátor zapnut 

Poplachy za 24 hod. 

Zobrazování poplachů 
při aktivním systé mu 

Poplachy nejsou zobrazovány 
při aktivním systé mu 

Tó nová volba (DTMF) Impulsní volba  

1  [7] 

0  [8] 

Tamper zó n hlasitý 

Poplach (Tíseň) hlasitý Poplach (Tíseň) tichý 

Poplach tamperu víka 
krabice hlasitý 

Poplach tamperu víka 
krabice tichý 

Vysílač vypnut Vysílač zapnut 

Kontrolka SVÍTÍ [1] Kontrolka NESVÍTÍ [0] Klávesa 

Tamper zó n  tichý 

Poplachy za dobu aktivace 

Implicitně  

1  [1] 

1  [2] 

0  [3] 

0  [4] 

1  [5] 

0  [6] 

Volání pouze 1. tel. čísla Volání 1. tel. čís. zálohováno druhým 

Signalizace aktiva-
ce/deaktivace siré nou ZAP 

Signalizace aktiva-
ce/deaktivace siré nou VYP 

Periodický test posílat Periodický test neposílat 

0  [7] 

1  [8] 

není využito 

Kó d 16 na jedno použití Kó d 16 je normální přístupový  kó d 

Zprávy se posílají na 
obě  telefonní čísla 

Zprávy se posílají na tel. číslo podle 
nastavení pozice [1] 

Kontrolka SVÍTÍ [1] Kontrolka NESVÍTÍ [0] 

Uživatel může mě nit master kó d Uživatel nemůže mě nit 
master kó d 

Posílat kó dy aktivace sekcí 

Klávesa 

Neposílat kó dy aktivace sekcí 



[14] Třetí konfigurační kód 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[15] Parametry komunikace 

 
 
 
 

[16] Zákaz odpojování zón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implicitně  

1 6   Počet přenosů poplachů z jedné  zó ny v rozsahu 00 - 99 

0 - Zó na se smí odpojit. 
1 - Je nastaven zákaz odpojení zó ny.  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zó na 1 

Zó na 2 

Zó na 3 

Zó na 4 

Zó na 5 

Zó na 6 

Zó na 7  

Zó na 8 

Implicitně  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zó na 9 

Zó na 10 

Zó na 11 

Zó na 12 

Zó na 13 

Zó na 14 

Zó na 15  

Zó na 16 

Implicitně  

Implicitně  

0  [1] 

0  [2] 

0  [3] 

0  [4] 

1  [5] 

1  [6] 

Pro odpojení zó ny je vyžado-
ván přístupový kó d 

Pro odpojení zó ny není vyžadován přístu-
pový kó d 

Identifikace částečné  aktivace Bez identifikace částečné  aktivace 

[ENTER][4] s přístupovým 
kó dem 

[ENTER][4] bez přístupové ho kó du 

1  [7] 

0  [8] 

periodická zpráva 

Kombinace [Tíseň] má 
hlasitou odezvu 
 

Kombinace [Tíseň] nemá hlasitou ode-
zvu 
 

Zobrazování stavu 
sekce bez příst. kó du 

Zobrazování stavu sekce s příst. kó dem 
 

Kontrolka SVÍTÍ [1] Kontrolka NESVÍTÍ [0] 

Volání [ENTER][4] zakázáno Volání [ENTER][4] povoleno 

Klávesa 

Š estimístné  kó dy Čtyřmístné  kó dy 
 

Periodický test nevysílat 



[17] Systé mové  časy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[18] Č asy pomocné  zpožděné  zóny 

 
 
 
 
 
 

[19] Č as pro periodický test 

 
 
 
 
 
Není nastaveno. 

[20] Instalační kód 

 
 
 
 
 
 

[21] První master kód 

 
 
 
 
 

Čas pomalé  smyčky (desítky ms) 

0 0 4 

0 0 0 

0 5 0 

0 0 7 

Čas siré ny (minuty) 

Nevyužito 

Periodické  testování (dny)  

   

   

   

   

Implicitně  

0 4 5 

0 3 0 

Čas odchodu (sekundy)    

   Čas příchodu (sekundy) 

Implicitně  

      Hodiny, minuty    

Implicitně  

0 4 5 

0 3 0 

Čas odchodu (sekundy)    

   Čas příchodu (sekundy) 

Implicitně  

Číslice 0 - 9  1 5 0    0  

0 0   

Implicitně  

1 2 3    Číslice 0 - 9  4  

0 0   



[22] Druhý master kód  

 
 
 
 
 
 
 

[23] Komunikační formáty 

 
 
 
 
 
 

pořadí     název formátu     specifikace 
0 SILENT KNIGHT / ADEMCO SLOW 10 BPS  

(1400 Hz handshake) 
3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

1 SESCOA, FRANKLIN, DCI, VERTEX 20 BPS  
(2300 Hz handshake) 

3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

2 SILENT KNIGHT FAST 20 BPS  
(1400 Hz handshake) 

3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

3 RADIONICS FAST 40 BPS (1400 Hz handshake) 3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

4 RADIONICS FAST 40 BPS (2300 Hz handshake) 3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

5 DTMF, 1400 Hz handshake 3/1, 4/1 a 4/2 nerozšířené  
formáty bez parity 

 

tab. 31: „Komunikační formáty“ 

[24] Určení způsobu přenosu zpráv 

 
Způsob přenosu zpráv 
 

přep. 1, 2    způsob přenosu 
00 pouze přes vysílač 
10 přes vysílač i přes telefon 
01 pouze přes telefon, když se ne-

dovolá, tak přes vysílač 
11 nepřenášet 

 
Uložení do paměti událostí 
 

přep. 3    funkce 
0 neukládat 
1 uložit do pamě ti  

 

tab. 32: „Volba způsobu zpracování zpráv“ 

Implicitně  

1 1   Komunikační formáty pro první a druhé  telefonní číslo 

Implicitně  

4 3 2    číslice 0 - 9  1  

0 0   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[26] Telefonní číslo pro downloading 

 
 
 
Není nastaveno. 

[27] Přístupový kód pro downloading 

 
 
 
 

[28] Identifikační číslo ústředny pro downloading 

 
 
 
 
 

[30] Reset paměti na implicitní nastavení výrobcem 

 
Reset se provede po vstupu do programovací sekce a zadání čísla 30. 

                

Implicitně  

1 5 1    číslice 0 –  F, prázdný znak [2ND] 5  

Implicitně  

1 5 0    1  

Implicitně  

 

 

 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 0 1   

b1 b1 b2 b3 b2 b3 

Tíseň 

Zavření 

Otevření 

Technická hlášení 

Obnovení 
 

Poplachy 
 

Typ události 

 0 0 0   Externí zprávy 



[31] Č tvrtý konfigurační kód 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [32] Pátý konfigurační kód 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implicitně  

0  [1] 

0  [2] 

0  [3] 

1  [4] 

0  [5] 

1  [6] 

Downloading zapnut Downloading vypnut 

Obnovení po vypnutí siré ny Okamžité  obnovení 

Zobrazení odpojených zó n 
vždy 

Zobrazení odpojených zó n při 
deaktivaci 

1  [7] 

1  [8] 

Nezobrazovat programované   
přístupové  kó dy 

Blokování menu zapnuto Blokování menu vypnuto 

Kontrolka SVÍTÍ [1] Kontrolka NESVÍTÍ [0] 

Zpě tné  volání pro downloading zakázáno Zpě tné  volání pro downloa-
ding povoleno 

Klávesa 

Zobrazovat programované   
přístupové  kó dy 

Dvojí vytáčení pro downloa-
ding povoleno 

Dvojí vytáčení pro downloa-
ding zakázáno 

Pamě ť událostí s přístupo-
vým kó dem  

Pamě ť událostí bez přístu-
pové ho kó du 

Zpoždě ní aktivace pomocné  
zpoždě né  zó ny povoleno 

Zpoždě ní aktivace zpoždě né  
zó ny zakázáno 

Zpoždě ní aktivace zpoždě né  
zó ny povoleno 

Zpoždě ní aktivace po-
mocné  zpoždě né  zó ny 
zakázáno 

Implicitně  

0  [1] 

1  [2] 

0  [3] 

1  [4] 

1  [5] 

1  [6] 

Výpadek sítě  není hlášen  Sledování výpadku sítě  

Pomocná zpoždě ná zó na  
při aktivaci narušena 

Pomocná zpoždě ná zó na při 
aktivaci v klidu 

Rychlý odchod povolen 
 

Rychlý odchod zakázán 
 

0  [7] 

0  [8] 

Po zapnutí zó ny 60s neak-
tivní 

Po zapnutí zó ny 5s neaktivní 
 

Kontrolka SVÍTÍ [1] Kontrolka NESVÍTÍ [0] Klávesa 

není využito 

Stavové  zprávy, formát NAM 
GLOBAL  

Bez stavových zpráv ve formátu  NAM 
GLOBAL 



[33] Č asovač dvojité ho volání pro downloading 

 
 
 
 
 

[34] Šestý konfigurační kód 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[35] Kódy výpadku a obnovy spojení po sé riové  lince 

 
 
 
 
 
 
 

 [40] Č íslo objektu 

 
 
 
 
 

[41] Č íslo sítě 

 
 
 
 
 
 

Implicitně  

0 0 0    000 - 250 

Implicitně  

0 0   NAM GLOBAL - 00 –  63 
Radom –  00 –  15 
NAM SYSTEM 2000 –  00 - 03 

Signalizace doby pro příchod 
zapnuta 

Signalizace doby pro příchod vypnuta 

Doba pro příchod hlasitá Doba pro příchod tichá 

Doba pro odchod hlasitá Doba pro odchod tichá 

Kombinace [F] –  Požár  
vypnuta 

Kombinace [F] - Požár  
zapnuta 

Nesprávný odchod 
hlasitý 

Nesprávný odchod tichý 

není využito 

Signalizace doby pro 
odchod zapnuta 

Signalizace doby pro 
odchod vypnuta 

není využito 

Implicitně  

1  [1] 

0  [2] 

0  [3] 

1  [4] 

0  [5] 

0  [6] 

0  [7] 

0  [8] 

Kontrolka SVÍTÍ [1] Kontrolka NESVÍTÍ [0] Klávesa 

Implicitně  

 6 0   000 - 255 0  

E E 

E F 

Implicitně  

  

  

Kó d výpadku spojení sé r. linkou 

Kó d obnovy spojení sé r. linkou 



[42] Směrování zpráv 

 
 
 
 
 
 

číslo způsob smě rování zařízení 
00 sbě rnice I2C  DTX 04, 05, TSM 450 s TSM 450 - TC 
01 třídrátová sbě rnice TSM 450 s TSM 450 - P 
02 sé riová linka sé riová linka externího zařízení 
03 třídrátová sbě rnice TSM 452 a TSM 453 

 

tab. 33: „Nastavení smě rování výstupních zpráv“ 

[43] Frekvence vysílače 

 
 
 
 

[44] Nastavení výkonu vysílače 

 
 
 
 
 
 

Číslo výkon vysílače 
DTX 04, 05 

výkon vysílače 
TSM 450 

výkon vysílače 
TSM 452 

výkon vysílače 
TSM 453 

00 0.1 W 0.1 W 0.1 W 0.02 W 
01 0.1 W 0.25 W 0.25 W 0.05 W 
02 0.25 W 0.5 W 0.5 W 0.1 W 
03 1 W 1 W 1 W 0.2 W 

 

tab. 34: „Nastavení výkonu vysílače“ 

[45] Nastavení parametrů komunikátoru 

 
 
 
 
 
• první číslice - počet vytáčených číslic z externí ú středny před zvednutím telefonní linky. Nastavte 

číslo v rozsahu 2 –  6. Pokud není ú středna připojena, nastavte nulu. 
• druhá číslice - počet zvoně ní z telefonní linky před zvednutím. Nastavuje se v rozsahu 2 – 6. Když 

není linka připojena, nastavte nulu. Pokud nemá ú středna reagovat na zvoně ní, nastavte F. 

0 0 

Implicitně  

  00 - 03 

Implicitně  

0 3   00 - 03 

Implicitně  

2 2   Dvě   číslice 2 - 6 

Implicitně  

0 0   00 –  03 



[46] Sedmý konfigurační kód 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[47] Nastavení formátu dat vysílače 

 
 
 
 
 

číslo formát 
00 formát NAM SYSTEM 2000, kó dy událostí 
01 formát NAM SYSTEM 2000, stavové  zprávy 
02 formát Radom 
03 formát NAM GLOBAL 

 

tab. 35: „Nastavení formátu vysílače“ 

[48] Režim ústředna – kodé r 

 
 
 
 
Po resetu konfigurace zařízení z tlačítek se obsah sekce nastaví na 00 – rež im kodér. 

[50] Počet sekcí 

 
 
 
 

Implicitně  

1  Číslo v rozsahu  1 - 8 

Implicitně  

0 0   00 až 03 

Akusticky signalizovat příjem 
po telefonu 

Příjem po telefonu bez akustické   
signalizace 

Ze sítě  
 

Handshake 1400 Hz Handshake 2300 Hz 

Napájení z externího napá-
jecího zdroje 

Sé riová komunikace povo-
lena 

Sé riová komunikace zaká-
zána 

Softwarová filtrace na vstu-
pech 

Bez softwarové  filtrace 
 

Implicitně  

0  [1] 

1  [2] 

0  [3] 

1  [4] 

0  [5] 

0  [6] 

0  [7] 

0  [8] 

Kontrolka SVÍTÍ [1] Kontrolka NESVÍTÍ [0] Klávesa 

Akusticky signalizovat vysílání Vysílání bez akustické  signalizace 

Příjem telefonních formátů s 
paritou 

Příjem telefonních formátů bez 
parity 

Posílat dvojtó nový handshake Neposílat dvojtó nový handshake 

Implicitně  

0 1   00 (kodé r) nebo 01 (ú středna) 



[51] Přidělení zón do sekcí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [52] Inverze napěťových zón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[53] Kódy aktivace sekcí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implicitně  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zó na 9 

Zó na 10 

Zó na 11 

Zó na 12 

Zó na 13 

Zó na 14 

Zó na 15  

Zó na 16 

0 –  není inverze. Poplach je vyvolán 
přivedením napě tí na vstup. 
1 –  je inverze. Poplach je vyvolán, pokud 
není na vstup přivedeno napě tí. 

Implicitně  

Č ísla zón 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                  1 

3 

4 

6 

7 

8 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                 

2 

5 

Č ísla sekcí 
0 –  nepatří do sekce 
1 –  patří do sekce 

C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

Aktivace 1.sekce 

Aktivace 2.sekce 

Aktivace 3.sekce 

Aktivace 4.sekce 

  

  

  

  

Implicitně  

C 5 

C 6 

C 7 

C 8 

Aktivace 5.sekce 

Aktivace 6.sekce 

Aktivace 7.sekce 

Aktivace 8.sekce 

  

  

  

  

Implicitně  



[54] Kódy deaktivace sekcí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[55] Kódy odpojených zón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[56] Poplach tamperu zóny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 1 

B 2 

B 3 

B 4 

Deaktivace 1.sekce 

Deaktivace 2.sekce 

Deaktivace 3.sekce 

Deaktivace 4.sekce 

  

  

  

  

Implicitně  

B 5 

B 6 

B 7 

B 8 

Deaktivace 5.sekce 

Deaktivace 6.sekce 

Deaktivace 7.sekce 

Deaktivace 8.sekce 

  

  

  

  

Implicitně  

F 1 

F 2 

F 3 

F 4 

Odpojení 1. zó ny 

Odpojení 2. zó ny 

Odpojení 3. zó ny 

Odpojení 4. zó ny 

  

  

  

  

Implicitně  

F 9 

F A 

F B 

F C 

Odpojení 9. zó ny 

Odpojení 10. zó ny 

Odpojení 11. zó ny 

Odpojení 12. zó ny 

  

  

  

  

Implicitně  

F 5 

F 6 

F 7 

F 8 

Odpojení 5. zó ny 

Odpojení 6. zó ny 

Odpojení 7. zó ny 

Odpojení 8. zó ny 

  

  

  

  

F D 

F E 

F F 

E 4 

Odpojení 13. zó ny 

Odpojení 14. zó ny 

Odpojení 15. zó ny 

Odpojení 16. zó ny 

  

  

  

  

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

Poplach 1.tamperu  

Poplach 2.tamperu  

Poplach 3.tamperu  

Poplach 4.tamperu  

  

  

  

  

Implicitně  

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

Poplach 5.tamperu  

Poplach 6.tamperu  

Poplach 7.tamperu  

Poplach 8.tamperu  

  

  

  

  

Implicitně  



[57] Obnovení tamperu zóny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[60] Přiřazení klíčů ke vstupům 

 
 
 
 
 

[61] Aktivované  klíče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[62] Kódy aktivace klíčem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

Obnovení 1. tamperu 

Obnovení 2. tamperu 

Obnovení 3. tamperu 

Obnovení 4. tamperu 

  

  

  

  

Implicitně  

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

Obnovení 5. tamperu 

Obnovení 6. tamperu 

Obnovení 7. tamperu 

Obnovení 8. tamperu 

  

  

  

  

Implicitně  

1 9 

1 A 

1 B 

1 C 

Aktivace 1.klíčem 

Aktivace 2.klíčem 

Aktivace 3.klíčem 

Aktivace 4.klíčem 

  

  

  

  

Implicitně  

1 D 

1 E 

1 F 

7 F 

Aktivace 5.klíčem 

Aktivace 6.klíčem 

Aktivace 7.klíčem 

Aktivace 8.klíčem 

  

  

  

  

Implicitně  

0 0 0 0 0 0 0 0         

Implicitně  

číslice 1 –  12, [BYP], 
[TRBL], [MEM], [2ND] 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíč 1 

Klíč 2 

Klíč 3 

Klíč 4 

Klíč 5 

Klíč 6 

Klíč 7  

Klíč 8 

Implicitně  

0 –  klíč není nastaven 
1 –  klíč je nastaven 



[63] Kódy deaktivace klíčem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[80] Formát telefonních zpráv vysílaných vysílačem 

 
 
 
 
 
 

číslo formát 
00 1 + 2 číslice 
01 1 + 3 číslice 
02 1 + 4 číslice 
03 0 + 7 číslic 
04 1 + 8 číslic 
05 0 + 6 číslic 
06 0 + 8 číslic 
07 30 bitů 

tab. 36: „Počet cifer telefonní zprávy odesílaných vysílačem“ 

[81] Perioda vysílání označených udržovacích zpráv 

 
 
 
 
 

 [82] Č íslo skupiny objektů 

 
 
 
 

2 9 

2 A 

2 B 

2 C 

Deaktivace 1.klíčem 

Deaktivace 2.klíčem 

Deaktivace 3.klíčem 

Deaktivace 4.klíčem 

  

  

  

  

Implicitně  

2 D 

2 E 

2 F 

8 F 

Deaktivace 5.klíčem 

Deaktivace 6.klíčem 

Deaktivace 7.klíčem 

Deaktivace 8.klíčem 

  

  

  

  

Implicitně  

Implicitně  

0 0   00 až 07 

Implicitně  

0 0   00 až 63 

Implicitně  

 3 0   020 –  255 sekund 0  



[83] Mód vysílaní 

 

[84] Identifikační číslo přijímaných telefonních zpráv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

[94] Perioda vysílání označených udržovacích zpráv 

 

Formát Radom STX20 

Implicitně  

0 0 0    číslice 0 –  F, prázdný znak [2ND] 0  

0 0 0    0  

0 0 0    0  

0 0 0    0  

0 0 0    0  

0 0 0    0  

0 0 0    0  

0 0 0    0  

Kontrolka NESVÍTÍ [0] 

Kmitočet pro I2C vysílač 
nezadávat 

Kmitočet pro I2C vysílač 
zadávat 

Rozdě lené  objekty Radom Jednoduché  objekty Radom 

Vně jší anté na Radom/ 
hlídat spojení s UNI 

Vnitřní anté na Radom/ 
spojení s UNI nehlídat 

Blokovat udržovací zprávy Vysílat udržovací zprávy 

Implicitně  

1  [1] 

0  [2] 

0  [3] 

1  [4] 

0  [5] 

Kontrolka SVÍTÍ [1] Klávesa 

Formát Radom STX20 Formát Radom STX13 

Vzít dolní byte UNI Kó dy UNI převé st podle 
tabulky 

0  [6] 

Režim EPS Režim  UNI 0  [7] 

Implicitně  

 1 0   015 –  255 minut 5  



4 Blokové  diagramy 

Blokové  diagramy umožňují rychlou orientaci v ovládání ú středny. Podchycují všechny důležité  funkce 
ú středny.  
Používání diagramů je velice snadné . Výchozím bodem každé ho diagramu je výchozí stav ú středny. 
Dále postupujte ve smě ru šipek a řiďte se uvedenými pokyny. Pokyny, komentáře a pojmenování 
funkce jsou pro lepší orientaci odlišeny různými typy písma. Návrat do výchozího stavu bez provedení 
funkce je označen přerušovanými čárami. Bě hem zadávání přístupových kó dů a instalačního kó du se 
lze vrátit stisknutím klávesy [CLEAR] do výchozího stavu. Pro přehlednost diagramů není tato mož-
nost graficky znázorně na. 
 
Seznam diagramů: 
 
• aktivace a deaktivace ú středny 
• zobrazení stavu ú středny 
• poruchy ú středny 
• pamě ť událostí 
• odpojování zó n 
• rychlá aktivace 
• sledování poplachů 
• spuště ní downloadingu 
• programování přístupových kó dů 
• uživatelské  funkce 
• instalační programování 
 
 

      

zadejte přístupový kó d 

9 

řádná aktivace  

aktivace bez odchodu 
z objektu 

V 

1 ENTER 

1 

2 

3 
. 
. 
. 

2ND 

TRBL 

aktivace sekcí „doma“  

výbě r 1.sekce 

výbě r 2.sekce 

výbě r 3.sekce 

výbě r 7.sekce 

výbě r 8.sekce 

ENTER 

aktivace, deaktivace bez výbě ru sekcí 

CLEAR 

aktivace, deaktivace 
s výbě rem sekcí 

Aktivace a deaktivace 
ústředny 

tři pípnutí 

š est 
pípnutí 



 

V 2ND 

CLEAR 

 

Zobrazení stavu 
ústředny  

     

zadejte přístupový kó d 

zobrazová ní bez pří-
stupového kódu 

tři pípnutí 

zobrazení  stavu 
1.sekce 1 

2 

3 
. 
. 
. 

CLEAR 

8 

0 

zobrazení  stavu 
2.sekce 

zobrazení  stavu 
3.sekce 

11 

12 

zobrazení  stavu 
8.sekce 

zobrazení stavu sekcí 
přístupové ho kó du 

zobrazení  stavu 
všech sekcí 

zobrazení  stavu 
všech sekcí 

2 V ENTER 

CLEAR 

TRBL svítí číslo význam 
1 vybitá baterie 
2 porucha síťové ho napájení 
3 přerušená pojistka 
4 odpojená telefonní linka 
5 porucha tamperu 
6 ztráta času v systé mových 

hodinách 
7 neú spě šný pokus o komunikaci  

 

svítí 
poslední  
chyba 

ENTER 

CLEAR 

Poruchy ústředny 

V MEM 

CLEAR 

 

Paměť událostí 

     

MEM 

BYP 

zadejte přístupový kó d 

ENTER 

CLEAR 

prohlíž ení pamě ti bez 
přístupového kódu 

tři pípnutí 

zobrazení 
1.položky 

Ready Armed Zobrazení 
nesvítí nesvítí  interní kó dy 

událostí 
nesvítí svítí čas události 

 

zobrazení 
další položky 

zobrazení předchozí položky, 
je-li 1. položka, návrat do 
hlavního menu  

dvě  
polož ky 



 
 
 
 

0 ENTER 

CLEAR 

Rychlá aktivace 

V 

V ENTER 

CLEAR 

3 

Sledování  
poplachů 

1 

2 

3 
. 
. 
. 

TRBL 

2ND 

CLEAR 

ENTER 
zobrazení 
času 
poplachu 

nejstarší 
poplach 

nejnově j-
šípoplach 

CLEAR 

V BYP 

CLEAR 

 

Odpojování zón 

     

1 

2 

3 
. 
. 
. 

TRBL 

2ND 

zadejte přístupový kó d 

zadejte číslo 
odpojené  
zó ny 

ENTER 

CLEAR 

odpojení bez přístupo-
vého kódu 

tři pípnutí 

ENTER 

CLEAR 

ENTER 

zobrazení odpojených 
vnitřních zó n 



 

5 V ENTER 

CLEAR CLEAR 

 

Programování 
přístupových 
kódů 

     

1 

2 

3 
. 
. 
. 

      
1 

2 

3 
. 
. 
. 

7 

8 

TRBL 

2ND 

ENTER ENTER 

CLEAR CLEAR CLEAR 

čtyřmístné kódy 

jedna sekce 
nebo mas-
ter kód 

zadejte master kó d 

zadejte první čtyři čísli-
ce kó du 

zadejte poslední dvě  
číslice kó du 

zadejte pořa-
dové  číslo 
kó du  

zadejte čísla 
sekcí 

CLEAR 

CLEAR 

ENTER 
čtyřmístné kódy 

4 V ENTER 

CLEAR CLEAR 

 

Spuštění  
downloadingu 

     

zadejte master kó d 

spuš tě ní bez přístupo-
vého kódu 

spuště ní downloadingu 

tři pípnutí 

CLEAR 

. 
. 
. 



 

6 V ENTER 

CLEAR CLEAR 

 

Uživatelské   
funkce 

     

0 

1 

3 

zadejte master kó d 

zadejte 
pořadové  
číslo 
funkce 

instalační test 

    

zadejte čas ve tvaru HHMM 

ENTER 

CLEAR 

reálný čas 

blokování 
menu pro 
výbě r sekcí 

4 

nastavení 
rychlé  aktivace 

8 
test siré ny 

1 

2 

3 
. 
. 
. 

TRBL 

2ND 

ENTER 

CLEAR 

1 

2 

3 
. 
. 
. 

ENTER 

CLEAR 

7 

8 

CLEAR 

CLEAR 

9    

zadejte číslo 0 - 255 

ENTER 

CLEAR 

korekce času 



 

8 ENTER 

CLEAR CLEAR 

 

Instalační 
programování 

     V 

zadejte instalační kó d 

CLEAR 

  

programování sekcí 
popsáno v oddíle Pří-
ručka programování 

zadejte číslo sekce 



Historie změn 
Autor: JK Verze (JK_402→JK_403) Datum: do 5.1.04 
Umístě ní v dokumentu Popis, příčina změ ny 

Programovací pracovní 
listy 

Doplně ny sekce [35] a [81]. 

Programovací pracovní 
listy [80] 

Zrušena poznámka o Contact ID. 

Reset EEPROM Doplně na poznámka o nutnosti přepnutí zpě t do režimu ú středny. 
Příručka programování Doplně na sekce [48]. 
 Styl nadpis 4 změ ně n z 12 na 10 bodů, protože byl nepřimě řený 

k jiné mu stylu nadpisu. 
Programovací pracovní 
listy [13] 

Upraven popis položky 3. 

Popis položky [83] Opraveny indexy posledních dvou bitů. 
 Ně které  obrázky byly smazány a vloženy jako „obrázek MS Word“ a 

byla zrušena jejich vlastnost „přes text“. 
Autor: JK Verze (DB_404→JK_405) Datum: do 12.1.04 
Umístě ní v dokumentu Popis, příčina změ ny 

Celý dokument Zpracování úprav od Davida Beneše. 
Popis programovacích 
sekcí [35] 

Upraveno záhlaví a popisek tabulky. 

Autor: JK Verze (JK_405→JK_406) Datum: 16.1.04 
Umístě ní v dokumentu Popis, příčina změ ny 

Celý dokument Zapracování úprav od Petry Dolákové . 
 




