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Ú vod 

Program Amos 500 Manager slouž í k zá pisu a 
č tení konfigurace z ústř eden Amos 500 
pomocí sériového kabelu KAB 05. Na poč ítač i 
typu PC lze jednoduše nastavit parametry 
ústř edny a výslednou konfiguraci př enést do 
ústř edny. Dá le umož ňuje nač íst aktuá lní 
konfiguraci ústř edny a archivovat ji v souboru 
na disku poč ítač e. Program Amos 500 
Manager je urč en pro poč ítač e s operač ním 
systémem Windows 95 a vyšším, vybaveným 
alespoň jedním sériovým portem (COM). 

Instalace programu Amos 500 
Manager 

1. Vlož te instalač ní disketu do disketové 
jednotky. 

2. Dvojitým stiskem levého tlač ítka myši 
klepně te na ikonku “Tento poč ítač ”. 

3. Totéž  proveď te i s ikonkou “Disketa 3,5” 
(A) “, nebo má te-li disketu v jednotce “B” 
pak na ikonu “Disketa 3,5” (B)”. 

4. Dvojitým stiskem levého tlač ítka myši 
spusťte program “Setup.exe”. Zobrazí se 
úvodní obrazovka instalač ního programu. 

 

5. Stiskně te Další a seznamte se s Licenč ním 
ujedná ním. 
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V př ípadě , ž e s Licenč ní smlouvou 
nesouhlasíte stiskně te Ne a instalace se 
ukonč í. V opač ném př ípadě  stiskně te Ano 
a instalace bude pokrač ovat. 

6. V dalších krocích vyberte disk a adresá ř , 
kam chcete program nainstalovat a dá le 
vyberte programovou skupinu pro 
zá stupce programu. 

7. Dá le už  spustíte instalaci programu. 
 
Nainstalovaný program lze spustit stisknutím 
Start → Programy → Amos 500 → Amos 500 
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Práce s programem Amos 500 
Manager 

Po spuště ní programu se objeví hlavní okno 
programu. V okně  hlavní nabídky se nachá zí 
menu a zá lož ky, které slouž í pro další prá ci 
s ústř ednou. 

Popis Menu 

Nabídka “Soubor”  

Použ ívá  se k nahrá ní souboru konfigurace 
z disku poč ítač e PC, nebo k ulož ení aktuá lní 
konfigurace ústř edny (př edtím nač tené) na disk 
poč ítač e. Takto je mož né udrž ovat databá zi 
ústř eden zá kazníků (ná zev souboru = jméno 
zá kazníka). V př ípadě  problémů lze konfiguraci 
u zá kazníka opravit jejím přenosem do 
ústř edny, př ípadně  si souč asnou konfiguraci 
zá kazníka vyč íst a tak zá lohovat na disku. 
 
 
 
 

 

Obr. 1: "Hlavní nabídka" 
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Otevřít  Otevř e (nač te) soubor 
konfigurace z disku a zobrazí. 
Soubory konfigurace mají 
př íponu “txt“ (např . nová k.txt). 

 
Ulož it  Ulož í soubor konfigurace 

na disk. Ná zev souboru je 
stejný jako př edtím nač tený. 

 
Ulož it jako Ulož í soubor konfigurace 

na disk pod jiným ná zvem.  

Takto je mož no př ejmenovat 
původní (př edtím nač tenou) 
konfiguraci. 

 
Konec  Ukonč ení programu. 

Nabídka “ Ú středna”  

Slouž í k nač tení aktuá lní konfigurace 
z ústř edny do poč ítač e, nebo k ulož ení 
konfigurace do ústř edny (stavu který je 
viditelný v zá lož ce Amos 500 Manageru: 
Nastavení). 

Č íst nastavení Nač te kompletní aktuá lní 
konfiguraci z ústř edny do 
poč ítač e a zobrazí. Tuto 
nač tenou konfiguraci je pak 
mož no ulož it na disk, nebo 
mě nit. 

 
Č íst výrobní nastavení Nač te pouze 

výrobní konfiguraci, která  

obsahuje až  4 př ednastavené 
frekvence a krajní meze č ísla 
objektu, skupiny a sítě . 

 
Ulož it nastavení  Ulož í konfiguraci do 

ústř edny. Uklá dá  se nastavení 
viditelné v zá lož ce Konfigurace 
a Konfigurace II Amos 500 
Manageru. 

Obr. 2: „Nabídka Soubor“ 

Obr. 3: "Nabídka Ústředna" 
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Smazat historii Vymaž e historii 

udá lostí, které jsou zobrazeny 
v zá lož ce Stavy. 

 
Verze  Př eč te z ústř edny verzi 

software a verzi hardware 

Nabídka “Nastavení”  

Slouž í k nastavení sériové linky poč ítač e, ke 
které je př ipojen propojovací kabel KAB 05. 
 
 

Sériový port Zvolíme sériovou linku 
poč ítač e COM1 nebo COM2, 
ke které je př ipojen 
propojovací kabel KAB 05.  
Po instalaci a prvním spuště ní 
programu je nutno provést  

tento výbě r a potvrdit “OK“. 
Potvrzením se také aktualizuje 
(nastaví) př enosová  rychlost 
sériového kaná lu na  
19.200 Bd. 

 

Popis zálož ek 

Zálož ka Konfigurace 

Zá lož ka “Konfigurace“ zobrazí zá kladní volby a 
nastavení ústř edny. Abychom vidě li aktuá lní 
konfiguraci, je nutno př edtím provést nač tení 
dat z ústř edny do poč ítač e (“Ústř edna“ a “Číst 
nastavení“). Totéž  platí pro ostatní zá lož ky. 
Nač tení konfigurace z ústř edny do poč ítač e 
stač í provést jen jednou a pak si můž eme 

všechna nastavení prohlíž et, př ípadně  mě nit. 
Pokud provedeme jakoukoliv změ nu, tzn. 
změ nu v jakékoliv zá lož ce, je nutno provést 
ulož ení konfigurace do ústř edny (“Ústř edna“ a 
“Ulož it nastavení“) a provést reset ústř edny 
(odpojením od napá jení nebo resetovacím 
tlač ítkem).

Obr. 4: "Nabídka Nastavení" 

Obr. 5: "Nastavení Sériového portu" 
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Jednotlivé polož ky (jejichž  podklad je bílý) 
můž eme mě nit buď  kliknutím na výbě r (šipka 
dolů), zaškrtnutím/odškrtnutím daného políč ka, 
nebo změ nou hodnoty v daném poli (č íselný 
údaj). Mož nosti nastavení jednotlivých polož ek 
jsou ná sledující: 
 
Smyčky 
Nepouž itá  Není vůbec použ ita, nehlídá  

se.  
24 hod  Hlídá  nepř etrž itě  bez ohledu 

na stav ústř edny (Odjiště no, 
Zajiště no). Reaguje okamž itě  
po narušení (vyvolá  poplach). 
Rozvá ž ení smyč ky je 
způsobeno rozepnutím vstupu. 

Okamž itá  Reaguje okamž itě  po narušení 
(vyvolá  poplach). Rozvá ž ení 
smyč ky je způsobeno 
rozepnutím vstupu. 

Zpož dě ná  Reaguje až  po uplynutí doby 
pro “Př íchod“ a doby pro 
„Odchod“. Rozvá ž ení smyč ky 
je způsobeno rozepnutím 
vstupu. 

Nepouž itá -invertovaná  Není vůbec použ ita, 
nehlídá  se.  

24 hod-invertovaná  Hlídá  nepř etrž itě  bez 
ohledu na stav ústř edny 
(Odjiště no, Zajiště no). Reaguje 
okamž itě  po narušení (vyvolá  
poplach). Rozvá ž ení smyč ky je 
způsobeno sepnutím – 
zkratová ním vstupu. 

Okamž itá -invertovaná  Reaguje okamž itě  po 
narušení (vyvolá  poplach). 
Rozvá ž ení smyč ky je 
způsobeno sepnutím – 
zkratová ním vstupu. 

Zpož dě ná -invertovaná  Reaguje až  po uplynutí 
doby pro “Př íchod“ a doby pro 
„Odchod“. Rozvá ž ení smyč ky 
je způsobeno sepnutím – 
zkratová ním vstupu.

Obr. 6: Zá lož ka Konfigurace“ 
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Příchod a odchod 
 

Př íchod  Nastavuje se doba na př íchod 
do objektu v rozsahu 0 až  255 
sec. Po tuto dobu smyč ka 
nereaguje, pokud je nastavena 
jako “Zpož dě ná “ nebo 
“Zpož dě ná -invertovaná “. 

 
Odchod  Nastavuje se doba na odchod 

z objektu v rozsahu 0 až  255 
sec. Po tuto dobu smyč ka 
nereaguje pokud je nastavena 
jako “Zpož dě ná “ nebo 
“Zpož dě ná -invertovaná “. 

 
Ostatní - PGM 
Zaarmová no Výstup je sepnut po dobu 

zajiště ní ústř edny. 
Př íchod  Sepnutí výstupu nastane 

pouze v průbě hu doby na 
př íchod. 

Odchod  Sepnutí výstupu nastane 
pouze v průbě hu doby na 
odchod. 

Narušení smyč ky Výstup je sepnut po 
dobu narušení smyč ky.  
Ve stavu “Odjiště no“ platí 
pouze pro 24 hod smyč ku, ve 
stavu “Zajiště no“ reaguje na 
narušení všech smyč ek (kromě  
nepouž itých). 

Poplach Pokud ve stavu “Zajiště no“ 
dojde k poplachu, výstup PGM 
sepne a zůstane sepnutý. Tím 
je mož no indikovat “Pamě ť 
poplachu“. 

Siréna  Kopíruje výstup BELL (Siréna) 
na PGM. 

Obr. 7: "Nastavení typu smyč ky" 

Obr. 8: "Nastavení PGM výstupu" 
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Porucha baterie  Výstup je sepnutý po 
dobu poruchy baterie. 

Výpadek sítě  Výstup je sepnutý ve stavu bez 
sítě . 

 

Ostatní - Piezo 
Doba houká ní (s) Nastavuje se doba 

houká ní piezo př i poplachu 
v rozsahu 0 až  375 s (6 min 
15 s). Tuto hodnotu lze 
nastavit jen s urč itou př esností 
a to: 

Ostatní - Siréna 
Doba houká ní (s) Nastavuje se doba 

houká ní sirény př i poplachu 
v rozsahu 0 až  375 s (6 min  

15 s). Tuto hodnotu lze 
nastavit jen s urč itou př esností 
a to: 

 

Ostatní – Vysílat udrž ovací zprávu 
Vysílat udrž ovací zprá vu Zaškrtnutím 

políč ka povolíte nebo zaká ž ete 
vysílá ní udrž ovací zprá vy. 

Interval zprá vy (s) Nastavuje interval 
mezi jednotlivými zprá vami 
v rozsahu 20 až  250 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krok Časový limit 
100 ms 0.0 – 3.1 s 
0.5 s 3.1 – 15.5 s 
2.5 s 15.5 – 1min 17.5 s 
12.5 s 1 min 17.5 s - 6 min 15 s 

 

Krok Časový limit 
100 ms 0.0 – 3.1 s 
0.5 s 3.1 – 15.5 s  
2.5 s 15.5 – 1 min 17.5 s  
12.5 s 1 min 17.5 s - 6 min 15 s  
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Vysílač 
Frekvence Můž eme vybrat jednu ze č tyř  

př ednastavených hodnot 
(nastaveno př i výrobě ). 

Výkon   Velký/Malý ... zvolí velký  
(200 mW), nebo malý  
(100 mW) výkon př ipojeného 
vysílač e.

Objekt 
Číslo objektu Urč uje č íslo objektu dané 

ústř edny. Kaž dá  ústř edna musí 
mít jiné č íslo objektu (pokud je 
př ipojena ke stejné síti). Číslo  

objektu můž e být v rozsahu  
0 - 16383.  

Číslo sítě  Urč uje č íslo sítě  na kterou je 
daná  ústř edna př ipojena. 

 

Zálož ka Konfigurace II 

Zá lož ka “Konfigurace II“ zobrazí rozšíř ené 
volby nastavení hardwarové konfigurace 
ústř edny. Abychom vidě li aktuá lní konfiguraci, 
je nutno př edtím provést nač tení dat 
z ústř edny do poč ítač e (“Ústř edna“ a “Číst 
nastavení“). Pokud provedeme jakoukoliv 
změ nu, tzn. změ nu v jakékoliv zá lož ce, je 
nutno provést ulož ení konfigurace do ústř edny 
(“Ústř edna“ a “Ulož it nastavení“) a provést 
reset ústř edny (odpojením od napá jení nebo 
resetovacím tlač ítkem). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9: "Nastavení vysílač e" 
 

Obr. 10: "Nastavení Objektu" 
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Mož nosti nastavení jednotlivých polož ek jsou 
ná sledující: 
Baterie 
Kapacita Nastavuje kapacitu použ ité 

baterie. Standardně  je 
k ústř edně  dodá vá na baterie 
s kapacitou 1.2 Ah nebo  
7.2 Ah. 

Pouze baterie Zaškrtnutím toho políč ka 
sdě líte ústř edně , ž e je 
k napá jení použ ita pouze 
baterie. V tomto př ípadě  
ústř edna nesignalizuje 
výpadek napá jecího napě tí. 

Ovlá dá ní Nastavuje způsob ovlá dá ní 
ústř edny. V př ípadě , ž e je 
ústř edna dodá na v plastovém 
boxu a je ovlá dá na klíč em, 
vyberte „Klíč em“. V př ípadě , ž e 
je př ipojena jednotka CU 01 a 
ústř edna je ovlá dá na 
identifikač ním dallas č ipem, 
vyberte „Identifikač ním č ipem“. 

Povolit PIEZO Zaškrtnutím této volby se 
povolí výstup houká ní PIEZO. 
V opač ném př ípadě  není 
povolen zvukový výstup a to 
bez ohledu na ostatní 
nastavení. Ústř edna pracuje 
v tzv. tichém rež imu a není 
zvukově  indiková n př íchod, 
odchod, poplach atp. 

Povolit Sirénu Zaškrtnutím této volby se 
povolí výstup houká ní sirény. 
V opač ném př ípadě  není 
siréna nikdy aktivní. 

 
Piezo 
Indikovat př íchod Povoluje nebo 

zakazuje zvukový signá l př i 
př íchodu do objektu a 
rozvá ž ení zpož dě né zóny. 
Zaškrtnutím políč ka je indikace 
povolena. 

Indikovat odchod Povoluje nebo 
zakazuje zvukový signá l př i 
odchodu z objektu. 

Obr. 11: "Zá lož ka Konfigurace II" 
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Zaškrtnutím políč ka je indikace 
povolena. 

Zálož ka Stavy 

Zá lož ka “Stavy“ zobrazí informace o stavu 
ústř edny. Stav je aktuá lní až  po nač tení 
pož adovaných dat z ústř edny stiskem  

př íslušného tlač ítka Číst. Data tedy nejsou 
periodicky nač ítá na, ale zobrazují poslední 
stav (tě sně  po nač tení z ústř edny). V př ípadě  
indikace poruchy zde má me podrobně jší 
informace o stavu akumulá toru a pojistek. Dá le 
lze zjistit okamž ité hodnoty na smyč ká ch 
(už iteč né př i instalaci) a historii udá lostí 
ulož ených v pamě ti EEPROM ústř edny.

Okamž itá hodnota smyček zobrazuje 
okamž itou hodnotu smyč ek 
bez ohledu na nastavení 
v zá lož ce Konfigurace. 
Nezapojená  smyč ka je 
zobrazena jako  stav 1, 
zkratovaná  smyč ka jako  
stav 0. 
Klíč  v poloze Vyp je zobrazen 
jako 0, z poloze Zap jako 1. 

Napětí  Zobrazuje napá jecí napě tí 
(orientač ně ), baterie a napě tí 
na pojistká ch. V př ípadě , ž e 
baterie není př ipojena, nebo 

její napě tí je menší než  9.9 V, 
je zobrazeno jako “---“. 

 

Obr. 12: "Zá lož ka Stavy" 
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Historie Obsahuje historii udá lostí 
ulož ených v pamě ti ústř edny. 
Udá losti jsou zobrazeny od 
nejnově jší po nejstarší. Tyto 
udá losti lze smazat pomocí  

př íkazu v menu  
Ústř edna → Smazat historii. 
Do pamě ti se uklá dají 
ná sledující udá losti : 

 

Stavy baterie Zobrazuje stav baterie, stav 
napá jecího napě tí a pojistek 
Po2 a Po3. Vzhledem 
k intervalu mě ř ení tě chto 
hodnot se můž e stá t, ústř edna 
indikuje udá losti až  po  
30 minutá ch po jejím vzniku.  

 
 
 
 

 
 

Obr. 13: "Mě ření napě tí" 

Ukládané události 
Poplach na smyč ce 1-5 
Obnova smyč ky 1-5 
Poplach tamperu 
Obnova tamperu 
Odchod obsluhy, zapnutí ústředny 
Př íchod obsluhy, vypnutí ústředny 
Př íchod obsluhy po poplachu, vypnutí ústředny 
Výpadek baterie 
Obnova baterie 
Výpadek sítě  
Obnova sítě  
Porucha pojistky (Po2 & Po3) 
Obnova pojistky (Po2 & Po3) 
Vstup do programu 
Reset programu 
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Zálož ka Dallas čipy 

Tato zá lož ka umož ňuje nastavit identifikač ní 
klíč e, které se použ ívají v př ípadě  jednotky 

CU 01. Je mož no zadat až  5 identifikač ních 
dallas č ipů.

V polož ce Seznam Dallas č ipů se zobrazují 
kódy nadefinovaných a povolených 
identifikač ních dallas č ipů.  
 
Seznam lze nač íst z ústř edny stisknutím „Číst 
z ústř edny“ nebo postupně  zadá vat nač tením 
kódu ze č teč ky jednotky CU 01.  
 
Č tení identifikačního čipu ze čtečky 
jednotky CU 01 
Př ilož te č ip do č teč ky tak, aby mě l dobrý 
kontakt a stisknutím tlač ítka „Číst ID Dallas 
č ipu“ př eč tě te kód identifikač ního dallas č ipu. 
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Po nač tení se zobrazí kód identifikač ního 
dallas č ipu. Stiskem tlač ítka „Př idat do 
seznamu“ př idá te nač tený kód do seznamu 
„Seznam Dallas č ipů“.  
 
Takto zadané kódy je nutné ještě  ulož it do 
ústř edny stiskem tlač ítka „Ulož  do ústř edny“. 

 
Vymazání identifikačního čipu ze seznamu 
Chcete-li vymazat jeden nebo více kódů, 
proveď te nejdř íve tlač ítkem „Číst z ústř edny“ 
kódy ulož ené v ústř edně  a pak označ te kód, 
který chcete smazat 
 

a stiskně te tlač ítko „Vymazat ze seznamu“. 
Vybraný kód je odstraně n ze seznamu, 

 

ale nakonec je ještě  nutné nové nastavení 
ulož it opě t do ústř edny stisknutím tlač ítka 
„Ulož it do ústř edny“. 
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Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




