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Souhrnné informace o rádiové 
zabezpečovací ústředně AMOS 
500 

Parametry systému 

• 5 nevyvá žených zón 
• aktivace ústředny pomocí klíč e nebo 

identifikač ního dallas č ipu 
• systé mové  kontrolky LED – zapnuto, 

porucha, zóny 
• 1 výkonový výstup pro siré nu 12 V DC 
• 1 výkonový výstup pro PGM 12 V DC 
• vysílač  420 – 470 MHz o výkonu max. 200 

mW (praktický dosah až 5 km) 

Konfigurace zón 

Každá  zóna může být konfigurová na jako 
• nezapojená  
• okamžitá  
• zpožděná  
• 24-hodinová  
• invertovaná  – okamžitá  
• invertovaná  – zpožděná  
• invertovaná  – 24-hodinová  

Paměť EEPROM 

Konfigurace ústředny a zá kladní informace  
o stavu je uchová na v paměti EEPROM. 
Obsah paměti zůstane uchová n i v případě 
odpojení síť ové ho napá jení a baterie. 
V paměti EEPROM jsou uloženy: 
• konfigurace ústředny 
• stav ústředny (zajištěno/odjištěno) 
• paměť  udá lostí 

Napájení 

• externí nestabilizovaný zdroj 16/700 mA 
pro napá jení ústředny, č idel a siré ny 

• zá lohová ní baterií 12 V/1.2 Ah nebo 7 Ah 

Ochrana proti statické elektřině  

Ú středna poskytuje ochranu proti napětím 
indukovaným statickou elektřinou. Zapojovací 
svorky jsou chrá něny proti vysokonapěť ovým 
špič ká m. 

Sledování poruch 

• slabá  nebo odpojená  baterie 
• porucha síť ové ho napá jení 
• porucha pojistek 

Paměť událostí 

Paměť  udá lostí obsahuje informaci o tom zda 
po dobu zapnutí ústředny byl poplach 
(narušení smyč ky 1 až 5, narušení vnitřního 
tamperu), příchod, odchod, porucha baterie, 
výpadek síť ové ho napětí a reset ústředny. 

Zvuková signalizace piezo měničem 

• zapnutí/vypnutí ústředny  
• rozvá žení smyč ek, tamperu při zapnutí 
• signalizace doby pro odchod 
• signalizace doby pro příchod - volitelná  

Komunikace po sériové lince 

Sé riová  linka umožňuje při použití kabelu  
KAB 05 připojení poč ítač e PC. Pomocí 
poč ítač e lze nač íst z ústředny důležitá  data  
a prové st její konfiguraci. Nastavová ní  
se prová dí pomocí software “Amos 500 
Manager“ urč eným pro prostředí Windows. 

Vysílač 

Ú středna se dodá vá  s vysílač em  
v kmitoč tové m pá smu 420 – 470 MHz  
o řízené m výkonu 100 nebo 200 mW pro 
rá diové  sítě NAM Global. Udá losti ústředny  
se přená ší pomocí kódů ve formá tu 0 + 2. Lze 
rovněž objednat variantu ústředny bez 
vysílač e. 
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PCO spolupracující 
s ústřednou AMOS 500 

Ú středna AMOS 500 je urč ena především pro 
síť  rá diových pultů centralizované  ochrany 
NAM Global. 
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Co obsahuje sestava AMOS 
500 

Ú středna AMOS 500 se dodá vá  ve dvou 
modifikacích: 
1. Varianta v plastové  skříni ovlá dané  klíč em 
2. Varianta v plechové  bedně s ovladač em 

CU01 ovlá daná  identifikač ním dallas 
č ipem 

 
Sestava ústředny obsahuje ná sledující 
souč á sti, které  byste měli najít při rozbalová ní 
zařízení. Zkontrolujte, zda žá dná  z těchto 
souč á stí nechybí: 
• skříň/bedna ústředny AMOS 500 s deskou 

ústředny a vf dílem (nebo bez vf dílu) 
• síť ový napá ječ  
• dva klíč e (provedení v plastové  skříni) 
• uživatelský manuá l 
 
Volitelně lze objednat 
• baterie 12 V/1.2 Ah 
• baterie 12 V/7 Ah 
• ovlá dací jednotku CU 01 
• identifikač ní dallas č ipy 
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Instalace a zapojení 

Postup instalace 

Instalaci ústředny proveďte podle uvedené ho 
postupu. Systematický přístup Vá m usnadní  
montá ž a umožní redukovat č as potřebný 
k instalaci. 
 
Krok1 – Vytvoření schématu  
 
Nakreslete si hrubý ná č rtek objektu a doplňte 
do něj všechny komponenty EZS. 

 
 
Krok 2 – Instalace ústředny 
 
Pro instalaci vyberte místo blízko síť ové ho 
přívodu, s dobrým příjmem rá diové ho signá lu. 
Před vlastní instalací odzkoušejte kvalitu 
spojení s pultem PCO pomocí měřící stanice 
MRS 451 (452). Ú střednu upevněte na zeď 
pomocí šroubů. 
 
Krok 3 – Zapojení zón 
 
Při vypnuté  ústředně (odpojená  síť  i baterie) 
proveďte veškeré  zapojení zón. Každá  použitá

 zóna musí být zapojena na příslušnou svorku 
(Z1 až Z5) a společ nou zem ústředny (GND).  
 
Krok 4 – Zapojení CU 01 
 
Pokud je souč á stí dodá vky i jednotka CU 01 je 
nutné  ji př ipojit na svorkovnici ústředny. CU 01 
se připojuje pomocí tří vodič ů 
Napá jení 12 V (č ervený vodič ) 
Zem – GND (modrý vodič ) 
Data (prostřední bílý vodič ) 

Napá jení připojte na svorku AUX, DATA na 
svorku Z6 a zem na svorku GND. 
 
Pozn.: Zkontrolujte zapojení jumperů J1 a J2. 
Oba musí být v poloze Dal. 
 
Krok 5 – Zapojení ostatních součástí 
 
Připojte siré nu, spotřebič  na výstup PGM 
(pokud jej požadujete), anté nu a proveďte 
další nezbytná  zapojení. 

 

Pojistka baterie 
Po 1 

Jumper J1 
pro vstup Z6 

Baterie 

Jumper J2 
pro vstup Z6 

Tlač ítko 
RESET 

Komunikač ní 
zá suvka 

Konektor pro 
Ledky, Klíč ,  
Piezo měnič  

Napá jecí 
konektor 
16 až 18 V 

Konektor pro 
Solá rní panel 

TSM 451 
 

Tamper 

Vysílač  

Tlač ítko 
START 

Pojistka siré ny 
Po3 

Pojistka AUX 
Po2 

Obr. 1: “Procesorová  deska“ 
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Krok 6 – Zapnutí ústředny 
 
Po dokonč ení zapojení všech zón vložte do 
ústředny baterii a připojte ji (viz “Popis svorek 
– Připojení baterie“). Baterie může být  
připojena pouze na Svorky baterie, nikdy 
přes Napájecí konektor! Pokud je k dispozici 
síť ové  napětí, připojte k ústředně externí 
napá jecí zdroj do „Napá jecího konektoru  
16 až 18 V“ (konektoru XC3) na procesorové  
desce (zatím jej nezapojujte do sítě). Zasuňte 
konektor horního víka ústředny do „Konektoru 
pro Ledky, Klíč , Piezo měnič “ (konektoru XC7) 
na procesorové  desce. Nyní můžete zapnout 
síť ový zdroj do sítě. 
 
Pokud je ústředna napájena pouze 
z baterie, lze ji zapnout krátkodobým 
stlačením mikrotlačítka START na desce 
ústředny. Jinak se ústředna nerozběhne! 
 
Krok 7 – Programování systému 
 
Programová ní konfigurace systé mu se prová dí 
pomocí software “Amos 500 Manager“ 
urč eným pro prostředí Windows podle pokynů 
uvedených v příruč ce “Amos 500 Manager“. 
 
Krok 8 – Testování systému 
 
Po zapnutí systé mu (zapnutí sítě, nebo bez 
sítě - stlač ením START tlač ítka) se ústředna 
ohlá sí krá tkým rozsvícením všech indikač ních 
Led diod a pípnutím piezo měnič e uvnitř 
ústředny. Tím je ověřena funkce indikač ních 
prvků a ústředna je př ipravena k č innosti. 
 
Před zapnutím ústředny je vhodné  mít zá mek 
klíč e v poloze “Vypnuto“ a smyč ky v klidové m 
stavu. V opač né m případě se ihned po zapnutí 
ozve siré na (poplach). 
 
Prověřte, zda všechny volby a funkce 
odpovídají tomu, jak byly naprogramová ny. 

Mechanická montáž 

Zařízení upevněte na zeď pomocí dvou 
šroubů, pro které  jsou urč eny díry na zadní 
stěně plastové  krabice. 

Procesorová deska 

Na uvedené m Obr. 1 „Procesorová  deska“ jsou 
zobrazeny jednotlivé  souč á sti, které  jsou 
důležité  z hlediska uživatele. Obrá zek 
obsahuje svorkovnici pro připojení jednotlivých 

zón, siré ny a výstupu PGM. Dá le pak 
konektory: pro připojení externího síť ové ho 
napá jecího zdroje, horního víka ústředny a 
svorky pro připojení zá lohovací baterie, 
pojistky a další prvky. 

Popis svorek 

Svorky pro připojení napájení (DC) 

Ú středna je napá jena ze samostatné ho 
síť ové ho zdroje s výstupním napětím  
16 V/700 mA, dodá vané ho s ústřednou. Zdroj 
se připojuje do „Napá jecího konektoru“ 
(konektoru XC3). Před připojením síť ové ho 
napá jení a baterie dokonč ete všechna 
zapojení k procesorové  desce. Nejdříve 
připojte baterii, pak síť ový napá jecí zdroj. 

Připojení baterie 

Baterie se připojí pomocí propojovacích 
kabelů, které  jsou na jedné  straně zapá jeny do 
desky ústředny a na druhé  straně jsou 
ukonč eny plochými konektory. Kladný pól 
baterie se př ipojí k č ervené mu kabelu, zá porný 
pól k č erné mu. Viz Obr. 2: “Připojení baterie“. 
Pro napá jení ústředny je použita olověná  
bezúdržbová  baterie 12 V s kapacitou 1.2 Ah 
nebo 7 Ah. 
 
Obvod nabíjení baterie je nastaven tak, aby 
napětí na nabité  baterii dosá hlo 13.6 – 13.8 V.  
 
Dojde-li k přepólová ní baterie, přeruší se 
pojistka Po1. Nabíjecí napětí a proud baterie 
jsou nastaveny výrobcem a nepotřebují žá dné  
seřízení. V případě potřeby kontaktujte 
technické  oddělení NAM system, a.s. 
 
Když je sítové  napá jení vypnuto a napětí 
baterie poklesne pod 10.8 V, ústředna odpojí 
baterii a vypne se. K nové mu zapnutí ústředny 
musí být obnoveno síť ové  napá jení, nebo 
krá tkodobě stlač eno START tlač ítko na 
procesorové  desce ústředny. 
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Konektor externího napájecího zdroje 

Ú středna je napá jena z externího síť ové ho 
nestabilizované ho zdroje 16 V/700 mA DC. 
Výrobce př ipouští připojení kabelem  
o maximá lní dé lce 20 m a průřezu min. 0.75 
mm2. Baterii ústředny nechejte zapojenou. 
 
Dodržujte pokyny pro připojení externího 
zdroje. V opačném případě je ústředna 
vystavena riziku chybné funkce v důsledku 
kolísání napájení. 

Svorky napájecího zdroje (AUX a GND)  

Zdroj je umístěn na desce ústředny a používá  
se k napá jení pohybových a ostatních č idel 
vyžadujících 12 V DC. Celkový odběr musí být 
poč ítá n pro všechna zařízení připojená  na 
svorky AUX. 
 
Celkový odběr zařízení připojených na 
svorky AUX nesmí překročit 125 mA.  

Připojení sirény (BELL- a BELL+) 

Siré na se připojí ke svorká m BELL. Svorka 
BELL- se spíná  tranzistorem proti zemi. Svorka 
BELL+ je interně připojena na zdroj 12 V přes 
pojistku Po3 (1 A).  

Připojení výstupu PGM (PGM a BELL+) 

PGM spotřebič  se připojí ke svorká m PGM  
(- pól) a BELL+ (+ pól). Svorka PGM se spíná  
tranzistorem proti zemi. Svorka BELL+ je 
interně př ipojena na zdroj 12 V přes pojistku 
Po3 (1 A). 

 
Celkový odběr zařízení připojených na 
svorky BELL+ (siréna a spotřebič PGM 
dohromady) nesmí překročit 1 A (Po3). 

Napájení ústředny 

K napá jení ústředny můžete použít 
stejnosměrné  napětí 16 až 18 V. 
Doporuč ujeme používat síť ový zdroj dodaný 
s ústřednou. 
 
Nehledě na způsob napájení ponechejte 
připojenou interní baterii umístěnou 
v krabici ústředny. Tato baterie plní také 
funkci filtrace napájecího napětí. 
 
Pokud použijete vlastní síť ový zdroj, změřte 
maximá lní napětí naprá zdno na koncovce 
zdroje. Napětí nesmí překroč it 20 V. Vyšší 
napětí může mít za ná sledek přehřívá ní 
stabilizá toru ústředny. Změřte minimá lní napětí 
zdroje (př i zatížení): připojte k ústředně AMOS 
500 vybitou baterii, mezi výstup BELL+ a GND 
připojte zá těž, která  odpovídá  proudu asi  
0.5 A. Napětí zdroje nesmí klesnout pod 14 V. 
Nižší napětí způsobí špatnou funkci dobíjení 
baterie (baterie nebude v ústředně nabita na 
plnou kapacitu, což může mít za ná sledek 
kratší chod ústředny po výpadku napá jení). 
 
Doporučený typ sítového zdroje je typ 
Vevenco NZ16/10/700 (nestabilizovaný  
16 V/700 mA, pojistka F 1 A). 

ČERVENÁ 
(+12 V) 

ČERNÁ 
(0 V) 

- + 
Propojovací kabely jsou zapá jeny 
do desky plošných spojů výrobcem 
a jsou zajištěny proti vytržení. 
 
Baterie se připojuje zasunutím 
konektoru na kabelu na „fast on“ 
vývod baterie. 
  
Nikdy nepřipojujte baterii přes 
napájecí konektor! 

Obr. 2: “Připojení baterie“ 
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Kdy ústředna při síťovém napájení vyhlásí 
poruchu baterie? 

Porucha baterie se objeví v ná sledujících 
případech: 
• Do č tyř minut po zapnutí systé mu 

nestoupne napětí na baterii nad 11 V. 
(Baterie má  zkrat). 

• Po č tyř hodiná ch po zapnutí napětí na 
baterii nedosá hne 13 V (Baterii nelze 
nabít). 

• Pokud napětí na baterii poklesne pod  
11.2 V 

• Baterie chybí (ověřová ní baterie probíhá  
v intervalu 4 min). 

• Napětí baterie po odpojení sítě 
(programové  odpojení) klesne za dobu  
5 sekund z napětí 13 V na 11.4 V. Tento 
test kapacity baterie prová dí ústředna 
v pravidelných intervalech. 

 
Obnovení baterie: 
• Pokud napětí baterie stoupne nad 12.2 V. 

Spotřeba 

Odběr desky ústředny a vysílač e v klidové m 
stavu je při provozu na síť  maximá lně 4 mA, při 
provozu z baterie a zaarmované  ústředně  
3 mA. Každá  rozsvícená  LED dioda má  
spotřebu cca 2 mA navíc. Doba provozu 
ústředny na baterii je přibližně 80-krá t kapacita 
baterie v Ah, a to za předpokladu, že se 
zanedbá  odběr č idel, která  jsou rovněž 
zá lohová na baterií. Při použití baterie 1.3 Ah je 
to 1.3 × 80 = 104 hodin, což odpovídá  č tyřem 
dnům nepřetržité ho provozu. Př i zapojení 
většího poč tu č idel se tento č as zkracuje. 
Dobu provozu na baterii ovlivňuje také  
nastavený interval udržovací zprá vy. 
Jmenovité  napětí baterie je 12 V. Malá  
kapacita baterie může způsobit kolísá ní 
napá jecího napětí, zejmé na při vysílá ní. 

Rádiový komunikátor TSM 

Rá diový komuniká tor - vysílač  TSM 451 je 
souč á stí procesorové  desky. Vysílač  je 
samostatný díl a je zapá jen do desky ústředny 
ve výrobě. Přená ší zprá vy z ústředny AMOS 
500 na PCO. 

Přenos zpráv z ústředny na PCO  

Informace o vzniklé  udá losti se vysílá  
v ná sledujících případech: 
 
V obou stavech (Zajištěno/Odjištěno): 
• narušení vnitřního tamperu 

• obnovení vnitřního tamperu 
• narušení 24 hodinové  smyč ky 
• obnovení 24 hodinové  smyč ky  
• zapnutí ústředny klíč em  
• vypnutí ústředny klíč em 
• zapnutí ústředny identifikač ním dallas 

č ipem 
• vypnutí ústředny identifikač ním dallas 

č ipem 
• příchod po poplachu 
• výpadek sítě 
• obnovení sítě 
• porucha pojistky 
• obnovení pojistky 
• vstup do programu 
• reset procesoru ústředny 
 
Zapnutí ústředny klíč em se vysílá  až po době 
na odchod a pouze v případě, že opravdu 
došlo k přechodu ústředny do stavu 
“Zajištěno“. Tento stav je indiková n svítící 
č ervenou Led ZAP. V případě, že po zapnutí 
byla narušena jedna z použitých smyč ek 
(mimo zpožděné ) nebo vnitřní tamper, nedojde 
k přechodu do stavu “Zajištěno“ a je 
indiková na porucha (č ervená  Led ZAP bliká ). 
 
Jen ve stavu Zajištěno: 
• narušení jaké koliv použité  smyč ky  
• obnovení jaké koliv použité  smyč ky  
 
Všechny udá losti jsou vysílá ny jako datová  
zprá va (5 x 3 v intervalu cca 5 s, tedy celkem 
20 s). Vznik první udá losti je vysílá n okamžitě. 
Po dobu vysílá ní (prvních 20 s) se další 
udá losti uklá dají do bafru paměti EEPROM. 
Vysílá ny jsou až po ukonč ení první sekvence 
(po 20 s), v maximá lním poč tu 7 udá lostí 
najednou. Po dobu vysílá ní druhé  sekvence 
opět probíhá  uklá dá ní dalších udá lostí do 
bafru, atd. Tento proces se opakuje až do 
úplné ho odvysílá ní všech udá lostí. 
 
Kromě datových zprá v jsou vysílá ny ještě 
udržovací zprá vy v pravidelných intervalech 
(nastaveno v konfiguraci). Udržovací zprá vy 
slouží k přenosu stavových informací (baterie, 
síť , smyč ky) a k většímu zabezpeč ení 
hlídané ho objektu. Pokud v pravidelných 
intervalech (několikrá t po sobě) nepřijde 
udržovací zprá va na PCO, vyhlá sí se poplach. 

Komunikační zásuvka 

Komunikač ní zá suvka slouží pro připojení na 
sé riovou linku poč ítač  PC pomocí 
standardního propojovacího kabelu KAB 05. 
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Pomocí programu “Amos 500 Manager“ se 
prová dí konfigurace (nastavení) parametrů 
ústředny. Podrobnější informace naleznete 
v příruč ce “Amos 500 Manager“. 
 
Pokud ústředna AMOS 500 prá vě vysílá , může 
dojít k chybě komunikace. V tomto případě 
stač í komunikaci opakovat. Důvodem je 
přepíná ní jedné  sé riové  linky procesoru 
průběžně mezi vysílač em a poč ítač em PC. 

Svítivé diody (LED) 

Svítivé  LED diody indikují zá kladní provozní 
stavy ústředny, vč etně některých poruchových 
stavů: 
• LED Zapnuto (Červená ) pokud svítí, 

indikuje stav ústředny “Zajištěno“, je-li 
zhasnuta indikuje stav “Odjištěno“. 

• LED Porucha (Žlutá ) indikuje výpadek 
síť ové ho napětí (trvale svítí) a poruchy 
baterie a Po1, Po2, Po3 (bliká ). 

• LED ZÓNY (Červená ) – pro plastovou 
krabici - svým svitem indikuje rozvá žení 
jedné  ze zón Z1-Z5. 

• LED Z1-Z5 (Červená ) – pro jednotku  
CU 01 - svým svitem indikuje rozvá žení 
jedné  ze zón Z1-Z5. 

 
Po zapnutí ústředny (nebo Resetu) se na 
krá tký okamžik rozsvítí všechny Led diody. 
Tím je ověřena funkč nost Led diody. 
Podrobnější informace významu jednotlivých 
stavů naleznete v “Uživatelské m manuá lu“. 

RESET tlačítko 

Stisknutím tlač ítka RESET dojde 
k odstartová ní programu ústředny. Tlač ítko 
RESET lze použít v případě poruchy 
k nulová ní celé ho systé mu. Reset nemá  vliv na 
konfiguraci ústředny. Paměť  RAM procesoru je 
při resetu nulová na s výjimkou proměnné  
“Posloupnost kontinuity“ a proměnné  
“Pořadové  č íslo paketu“. Důvodem je 
zachová ní kontinuity příjmu zprá v v PCO. 

START tlačítko 

Tlač ítko START slouží k rozjetí ústředny bez 
sítě, pouze na baterii (v případě výměny 
baterie za novou, nebo př i prvním zapnutí 
ústředny po ukonč ení montá že). Krá tkodobým 
stisknutím tlač ítka START dojde k připojení 
baterie k elektronice ústředny (přemostění 
tranzistoru, který odpojuje baterii př i jejím vybití 
a tím ji chrá ní před nadměrným poškozením). 

Po stlač ení dojde k odstartová ní programu 
ústředny a připojení baterie. Pokud uslyšíme 
krá tké  pípnutí a bliknou všechny kontrolní LED 
diody, můžeme tlač ítko START pustit. Tlač ítko 
START nemá  vliv na konfiguraci ústředny. 

Nastavení vysílače 

Pro zprovoznění vysílač e je nutné  nastavit 
ná sledující položky: 
• č íslo objektu 
• č íslo sítě 
• typ vysílač e 
• stupeň vysílacího výkonu 
• vysílací kmitoč et 
• č íslo skupiny objektů pro formá t NAM 

Global 
 
Nastavová ní se prová dí z poč ítač e PC pomocí 
programu “Amos 500 Manager“. Podrobnější 
informace naleznete v příruč ce “Amos 500 
Manager“. 
 
Pro správnou funkci přenosu dat vysílačem 
je nutno shodně nastavit parametry na 
straně ústředny i na straně PCO. 
 
Výstupní výkon vysílač e se nastavuje ve dvou 
stupních (0.1 W a 0.2 W). Jako příslušenství 
ústředny je dodá vá na anté na, která  se 
našroubuje na vysílač  před uzavřením víka 
ústředny. V případě montá že ústředny na zeď, 
může malá  vzdá lenost anté ny od zdi způsobit 
potíže s příjmem vysílané ho signá lu na pultu 
centralizované  ochrany. Prutové  anté ny 
doporuč ujeme používat pouze v lokalitá ch 
s dobrými příjmovými podmínkami. Lepších 
výsledků dosá hnete instalací vnější anté ny 
umístěné  v místě zaruč ujícím dobré  spojení 
s pultem centralizované  ochrany.  
 
Vysílací kmitoč ty se nastavují u výrobce po 
dohodě se zá kazníkem. Zá kazník má  možnost 
zvolit jeden ze č tyř přednastavených kmitoč tů. 

Pojistky 

Na procesorové  desce ústředny jsou umístěny 
tři pojistky v rozvodu 12 V: 
• Pojistka baterie (Po1) – zajišť uje ochranu 

před nadměrným proudem z baterie, a 
v případě přepólová ní baterie (neodborná  
montá ž). 

• Pojistka AUX (Po2) – chrá ní před 
přetížením a zkratem na výstupu AUX, 
poskytujícím napá jení pro č idla. 



Instalace a zapojení 

 
12 

• Pojistka siré ny (Po3) – chrá ní před 
přetížením a zkratem výstup pro siré nu 
BELL+ a výstupu PGM. 

 
Pojistka označ ená  na Obr. 1 „Procesorová  
deska“ jako Po1 má  hodnotu 2 A. Pojistka 
AUX označ ená  Po2 má  hodnotu 125 mA. 
Pojistka výstupu siré ny a výstupu PGM 
označ ená  Po3 má  hodnotu 1 A. 
 
Výpadek pojistky Po1 způsobí nefunkč nost 
ústředny v případě výpadku sítě. Chyba 
pojistky Po2 způsobí nefunkč nost č idel 
připojených na výstup AUX, případně jednotky 
CU 01. Porucha pojistky Po3 způsobí 
nefunkč nost siré ny a spotřebič e na výstupu 
PGM. Zprá va o výpadku pojistky je 
generová na pouze v případě narušení pojistek 
Po2 nebo Po3. Zprá va o výpadku pojistky Po1 
je generová na jako porucha baterie. 

Připojení bezpečnostních zón 

Svorkovnice ústředny obsahuje 5 vstupů pro 
připojení č idel. Tyto vstupy lze využít jako  
5 nevyvá žených zón. Sepnuté  č idlo (vstup 
spojen s GND) se chová  jako “neaktivní zóna“. 
Aktivace zóny nastane v případě rozpojení 
nebo spojení vstupu (zá visí na konfiguraci 
zóny). AMOS 500 umožňuje připojit č idla 
s rozpínacími i spínacími kontakty. 
 
Proud smyč kami se pohybuje okolo 50 µA na  
1 smyč ku. Pro 5 smyč ek v neaktivním stavu 
(spojeno) je celková  spotřeba 50 µA x 6 = 0.3 
mA. Nízký proud byl zvolen z důvodu celkové  
nízké  spotřeby ústředny. Systé m nedoká že 
detekovat rozpojení nebo zkrat vedení (neboť  
při tak nízkých proudech smyč kami by to bylo 
velice obtížné ). Konfigurace jednotlivých zón je 
podrobně popsá na v příruč ce “Amos 500 
Manager“. 
 
Ochrana proti planým poplachům způsobeným 
rušením a napěť ovými špič kami (např. při 
zapíná ní síť ových spotřebič ů, nebo při bouřce) 
je zajištěna RC č lenem přímo na procesorové  
desce a programovým ošetřením proti 
zá kmitům.  

Ovládání ústředny klíčem 

Aktivace a deaktivace ústředny se prová dí 
pomocí klíč e a zá mku umístěné ho na předním 
víku ústředny. Každá  manipulace s klíč em je 
indiková na zvukem (krá tké  pípnutí) 
piezoměnič e uvnitř ústředny. Mechanická  
poloha klíč e podá vá  zá kladní informaci o stavu 
ústředny. 

Ovládání ústředny identifikačními čipy 

Aktivace a deaktivace ústředny se prová dí 
pomocí identifikač ního dallas č ipu, který se 
přiloží do č teč ky umístěné  na jednotce  
CU 01. Každé  př iložení identifikač ního č ipu je 
indiková no zvukem (krá tké  pípnutí) 
piezoměnič e uvnitř jednotky CU 01. 
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Vlastnosti ústředny 

Definice pojmů 

S ohledem na usnadnění výkladu a vyhnutí se 
případným nejasnostem uvá díme rejstřík 
zá kladních pojmů, používaných v tomto 
manuá lu. 
 
Aktivace – uvedení do stavu hlídá ní. Používá  
se v textu jako synonymum pro zamknutí 
objektu. Dojde k ní po přepnutí klíč e do polohy 
ZAP nebo přiložením identifikač ního č ipu a po 
uplynutí doby na odchod. K aktivaci dojde 
pouze v případě že není indiková na porucha 
zón. 
 
Deaktivace – zrušení stavu hlídá ní. Používá  
se v textu jako synonymum pro odemknutí 
objektu. 
 
Konfigurace – umožňuje nač tení stavu 
ústředny a změnu jejího nastavení 
prostřednictvím sé riové  linky a poč ítač e PC. 
 
EZS – elektronická  zabezpeč ovací signalizace. 
Je to zařízení, sloužící pro ostrahu objektů, 
jehož specifikace je přesně vymezena stá tní 
normou. 
 
Konfigurace zón – nastavení funkce 
jednotlivých zón (některé  zóny jsou volitelné , 
jiné  ne). 
Prová dí se v č á sti “Konfigurace AMOS 500“. 
 
Pult centralizované ochrany (PCO) – 
zařízení, které  monitoruje informace o stavu 
zabezpeč ovacích ústředen, přijímané  pomocí 
rá diové ho přijímač e nebo jinou cestou. 
  
Tamper – mechanický kontakt, který indikuje 
otevření krabice č idla nebo ústředny.  
 
Zóna – množina č idel, připojených k jednomu 
vstupu ústředny. 

Popis systému  

Ú středna AMOS 500 může pracovat jako 5–ti 
smyč ková  zabezpeč ovací ústředna s rá diovým 
přenosem dat na PCO. 
 
Časové  prodlevy příchodu, odchodu, siré na, 
nastavení vysílač e a další parametry jsou 
volitelné  v konfiguraci ústředny. Programová ní 
ústředny se prová dí pomocí sé riové  linky  
(je souč á stí ústředny) a poč ítač e PC. 

Typy zón 

Ú středna rozlišuje tř i zá kladní typy zón: 
1. okamžitá  zóna 
2. zpožděná  zóna 
3. 24-hodinová  zóna 
 
• Typ 1 a 2 - zóny hlídané  pouze při aktivaci 

ústředny. 
• Okamžitá  zóna je běžně užívá na pro 

okenní a dveřní kontakty a vnitřní 
pohybové  detektory. Vstoupí-li osoba do 
objektu jinou cestou než průchodem přes 
"zpožděnou zónu", je vyvolá n okamžitý 
poplach. 

• 24-hodinové  zóny, hlídané  nepřetržitě 
nezá visle na stavu ústředny (zda-li je 
ústředna aktivová na nebo deaktivová na). 
Tento typ zóny se používá  zejmé na pro 
požá rní č idla nebo jako ochrana proti 
sabotá ži bezpeč nostního systé mu. Tato 
zóna vždy aktivuje výstup siré ny. 

• Zpožděná  zóna (typ 2) má  vstupní a 
výstupní prodlevu a je běžně užívaná  pro 
vstupní/výstupní dveře. Doba pro odchod 
zač íná  plynout ihned po aktivaci systé mu a 
je indiková na přerušovanou zvukovou 
signalizací uvnitř krabice ústředny. Zóna 
může být otevřena a zavřena během doby 
pro odchod bez toho, že by způsobila 
poplach. Pokud je zóna neustá le 
narušena, nedojde vůbec k aktivaci 
systé mu. Pokud je zóna narušena po dobu 
č asu na odchod, zač íná  plynout (až po 
ukonč ení doby na odchod) doba pro 
příchod. V průběhu doby pro příchod 
ústředna krá tce pípá  a upozorňuje 
uživatele, že je třeba systé m deaktivovat. 
Pokud je systé m deaktivová n před 
uplynutím prodlevy pro vstup, nebude 
žá dný poplach generová n. Implicitní 
hodnoty zpoždění pro tento typ zóny je  
30 sekund pro příchod a 45 sekund pro 
odchod. Obě doby mohou být nezá visle 
programová ny v konfiguraci. Zvuková  
signalizace doby na příchod je volitelná . 

Odpojování zón 

Pokud některá  zóna bude nevyužita, je 
potřeba ji nakonfigurovat jako „nepoužitou“.  
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Sledování poruch 

Ú středna nepřetržitě sleduje mnoho 
zá kladních poruchových stavů. Pokud se 
některý objeví, je toto indiková no č ervenou 
LED diodou. 
Poruchy jsou rozděleny do dvou skupin: 
• kritické  poruchy 
• mé ně zá važné  poruchy 
 

Kritické poruchy 

Jde o poruchy, které  znemožňují sprá vnou 
funkci ústředny a proto při výskytu takové to 
poruchy nelze ústřednu zajistit (zaarmovat). 
Kritická  porucha je signalizová na pípá ním 
piezoměnič e v okamžiku aktivace ústředny. 
 
Kritická  porucha 
Porucha tamperu: Otevření víka 
ústředny vyvolá  poplach a poruchu.  
Porucha zóny: Nastá vá  v okamžiku 
zajištění ústředny a to v případě, že je 
narušena některá  z použitých zón.  

Méně závažné poruchy 

Jde o poruchy, které  přímo nebrá ní v prá ci 
ústředny, a proto je možno ústřednu zajistit. 
Tento typ poruchy je signalizová n bliká ním 
žluté  LED diody. 
 
Mé ně zá važné  poruchy 
Vybitá  baterie: Porucha se objeví při 
chybě baterie. Jestliže klesne napětí 
baterie pod 11.2 V. Ú středna dá le 
pracuje a př i 10.8 V je baterie 
automaticky odpojena. 
Přerušené  pojistky: Pojistky obvodu 
siré ny nebo pomocné ho výstupu AUX 
(Po2, Po3). Jestliže je jedna z pojistek 
přerušena, indikuje se její porucha. 
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Kódy zasílané na PCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kód v hex Význam 
31-35 Poplach na smyč ce 1-5 
91-95 Obnova smyč ky 1-5 
A9 Poplach na tamperu 
B9 Obnova tamperu 
41 Odchod obsluhy, použit klíč , zapnutí ústředny 
21-25 Odchod obsluhy, použit identifikač ní dallas č ip 1-5, zapnutí ústředny 
51 Příchod obsluhy, použit klíč , vypnutí ústředny 
11-15 Příchod obsluhy, použit identifikač ní dallas č ip, vypnutí ústředny 
62 Příchod obsluhy po poplachu, vypnutí ústředny 
71 Výpadek baterie 
81 Obnova baterie 
73 Výpadek sítě 
83 Obnova sítě 
77 Porucha pojistky 
87 Obnova pojistky 
CD Vstup do programu 
D0 Reset programu 
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Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pozná mky 
 

 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




