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Ú vod 

Základní parametry vysílače GSM 1: 
• Přenos informací na PCO pomocí GSM 

sítí mobilních operá torů. 
• Obousmě rná  komunikace s potvrzová ním 

příjmu zprá v Sbě rnou stanicí PCO. 
• Kontrola doby spojení vysílač e se Sbě rnou 

stanicí PCO. 
 
Vysílač  GSM 1 vychá zí z osvě dč ený ch 
vysílač ů řady RSM 45x. Zá sadní změ nou je 
zá mě na VF č á sti vysílač e za GPRS 
komuniká tor G1. 
 
Kodér DTX 04-K použ itý  ve variantě  s GPRS 
komuniká tore G1 nedoznal zá sadních změ n, 
pouze byl doplně n o nové funkce, vztahující se 
k použ itému komuniká toru G1. 
 
Vzhledem k možným změ ná m si vždy pozorně  
přeč tě te ná vod k dané verzi kodéru. Na 
veš keré zá sadní změ ny oproti předchá zející 
verzi Vá s upozorníme v ná vodu. 
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Rozdíly mezi verzemi 

UPOZORNĚ NÍ: 
Po výmě ně  EPROM za vyš š í verzi programu je 
kodér nutné znovu nakonfigurovat. Při prvním 
zapnutí na displeji blikají písmenka „upgrade“. 
Po stisku tlač ítka SA4 (stiskem tlač ítka SA5 
nebo SA6 se kodér dostane do testovacího 
nebo nastavovacího rež imu) se kodér rozjede 
a je nutné znovu nakonfigurovat vš echny 
nastavovací položky. 
 
Pokud je č íslo objektu, č íslo skupiny objektů 
nebo č íslo sítě  mimo rozsah povolený  
vý robcem, kodér po resetu ně kolikrá t zapípá  
(blikají vš echny LEDky a displej) a najede do 
rež imu, ve kterém vysílá  na poslední adrese 
z povoleného rozsahu. Do tohoto stavu se 
zařízení může dostat například resetem 
konfigurace (kdy se položky nastaví na vý chozí 
hodnoty, které mohou bý t mimo povolený  
rozsah) nebo nastavením rozsahu adres z HW 
klíč e (kdy se původně  nastavené hodnoty 
dostanou mimo nový  rozsah). V tomto případě  
nastavte tyto položky do povoleného rozsahu. 
Do nastavovacího rež imu lze vstoupit 
obvyklým způsobem, je ale nutné poč kat se 
stisknutým tlač ítkem SA6 na ukonč ení 
indikace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uvedení na trh Verze sw Verze návodu Rozdíly oproti předchozí verzi 
Srpen 2005 4.05 1.0 Vytvoření nového manuá lu. 
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Varianty vysílačů  GSM 1 
s kodérem DTX 04-K pro sítě 
Global 

 
Od poloviny roku 2005 dodá vá me vysílač e 
GSM 1, které přená š ejí vzniklé udá losti přes 
GSM síť mobilního operá tora. Tyto vysílač e 
jsou složeny z kodéru DTX 04-K a modulu 
GPRS komuniká toru G1, se kterým kodér 
komunikuje přes sériovou linku. 
 
Ke kodéru DTX 04-K je možno připojit: 
a. DTX 04-TK … deska telefonního 

komuniká toru 
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Podmínky pro provoz zařízení 

Rá diové zařízení je možné provozovat pouze 
na zá kladě  „Povolení k provozování 
vysílacích rádiových zařízení pozemní 
pohyblivé služby a pevné služby“ vydaného 
přísluš ným odborem Č eského 
telekomunikač ního úřadu. Na vysílač e GSM 1 
je vydá no „Prohlá š ení o shodě “, podle nařízení 
vlá dy č . 426/2000 Sb., které je uloženo  
u drž itele „Povolení k provozování vysílacích 
rádiových zařízení pozemní pohyblivé 
služby a pevné služby“. 
 
Zařízení musí bý t instalová no a provozová no 
v suchých prostorách a v rozmezí teplot 
–10 °C až +55 °C. K vysílači musí být 
připojen akumulátor. 
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Popis vysílače GSM 1 Základní technické parametry 

Popis funkce vysílače GSM 1 

Vysílač  GSM 1 je složen ze dvou zá kladních 
modulů: 
• Kodér DTX 04-K 
• GPRS komuniká tor G1 
 
Modul kodéru DTX 04-K slouží pro příjem 
informací ze zařízení nainstalovaný ch na 
objektech (EZS ústředny, EPS ústředny, atd.). 
Kodér tyto informace zpracuje a odesílá  
sériovou linkou do GPRS komuniká toru G1. 
Tento je neustá le připojen na síť GSM 
mobilního operá tora. V okamž iku příjmu 
informace z kodéru DTX 04-K, tuto informaci 
překóduje do formá tu GPRS a odeš le ji do 
GPRS centra. Toto centrum slouží pro 
smě rová ní zprá v z jednotlivý ch objektový ch 
vysílač ů na Sbě rnou stanici PCO. Po přijetí a 
zpracová ní zprá vy GPRS centrem je tato 
zprá va odeslá na na Sbě rnou stanici PCO. 
Sbě rná  stanice PCO zprá vu přijme a poš le ji 
do programu NET-G a zá roveň stejnou 
komunikač ní trasou potvrdí vysílač i přijetí 
zprá vy.  
 
Stejným způsobem se posílají také kontrolní 
zprá vy, kdy vysílač  GSM 1 testuje průchodnost 
GSM trasy a Sbě rná  stanice kontroluje 
funkč nost jednotlivý ch vysílač ů. Doba kontroly 

spojení je nastavena na hodnotu 15 minut, 
pokud Sbě rná  stanice PCO v této době  
neobdrží ž á dnou zprá vu z vysílač e GSM, tak 
vygeneruje a odeš le do programu NET-G 
vý znamnou zprá vu o ztrá tě  spojení s objektem. 

Kodér DTX 04-K  
Jmenovité napá jení:    230 V~; 0,3 A 
     16 V~/13 V=; 1,5 A/1,5 A 
Zá ložní napá jení:     Akumulá tor 12 V/7 Ah s inteligentním dobíjením 
Vý stup napá jení pro externí zařízení:  10,8 – 13,8 V; 1 A 
Vstupy:      8x napě ťové vstupy oddě lené optoč leny 
     8x vyvá žené vstupy (1K8) 
Vý stupy:      Siréna – otevřený  kolektor (NPN) max 1 A 
Komunikač ní kaná ly:    Sériová  linka RS0 (TTL), RS1 (TTL) 
     Telefonní komuniká tor 
 
GPRS komunikátor G1 
Frekvenč ní rozsah (MHz):   880 – 915 MHz, 1710 – 1785 MHz vysílá ní 

925 – 960 MHz, 1805 – 1880 MHz příjem 
Modulace :    GMSK 
Anténa Impedance:    50 Ω 
Typ konektoru:    SMA 
Vý stupní vý kon:                       2 W v pá smu 900 MHz  

1 W v pá smu 1800 MHz 
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Kodér DTX 04 K - procesorová 
deska  

Procesorová  deska umožňuje ovlá dá ní a 
konfiguraci vysílač e. Obsahuje svorkovnici pro 
připojení vyvá žený ch a napě ťový ch smyč ek, 
napá jecího napě tí, tel. komuniká toru, svorky 
pro připojení zá lohovací baterie, pojistky, 
GPRS komuniká toru G1 a dalš í prvky. 

Vyvážené smyčky 

Svorky vyvá žený ch smyč ek Z1 až  Z8 jsou 
v klidu pokud je připojen odpor 1,8 kΩ. Při 
rozvá žení o více než  ±30 % trvajícím déle než  
300 ms je generová n poplach. Vstup se 
považuje za vyvá žený , pokud je jeho odpor 
v rozmezí 1300 - 2300 Ω. 
 

Na vyvá žené smyč ky se nesmí připojit napě tí. 
Trvale připojené napě tí nad ±20 V je může 
poš kodit! 
 
U vysílač e s formá tem Global lze v software 
NET-G předefinovat vý znam smyč ek. Smyč ce 
(vstupu) tak může bý t přiřazena jaká koliv 
udá lost (libovolná  zprá va z č íselníku zprá v 
programu NET-G). Podrobnosti jsou uvedeny 
v ná vodu k modulu driveru NAM 460 software 
NET-G. 
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Napěťové (izolované) smyčky Kodér má  osm napě ťový ch smyč ek, které se 
spínají přivedeným napě tím obou polarit. 

Vstup je chrá ně n optoč lenem. Aby sepnul, 
musí bý t přivedené napě tí na vstupu déle než  
300 ms. 
 
Vstupy jsou implicitně  aktivová ny při přivedení 
napě tí. V konfiguraci kodéru je možné 
libovolnou smyč ku invertovat (tzn., že aktivace 
vstupu probě hne po odpojení napě tí). 
 
Vstup ZI8 (den/noc) je ve stavu „noc“, pokud je 
na svorku přivedeno napě tí, jinak je ve stavu 
„den“ (taktéž  lze v konfiguraci kodéru 
invertovat). 
 
U vysílač e s formá tem Global lze v software 
NET-G předefinovat vý znam smyč ek. Smyč ce 
(vstupu) tak může bý t přiřazena jaká koliv 
udá lost (libovolná  zprá va z č íselníku zprá v 
programu NET-G). Podrobnosti jsou uvedeny 
v ná vodu k modulu driveru NAM 460 software 
NET-G. 

Pojistky 

Na procesorové desce jsou umístě ny tři 
pojistky: 
1. Pojistka napá jení: 1,5 A – chrá ní zařízení 

napá jená  z vnitřního zdroje – bzuč á k, 
vysílač  a chrá ní také proti přepólová ní 
zá lohovacího akumulá toru. 

2. Pojistka AUX: 1 A – chrá ní před přetížením 
a zkratem vý stup AUX, který  poskytuje 
napá jení pro externí zařízení (č idla). 

3. Pojistka vý stupu sirény: 2 A – chrá ní před 
přetížením a zkratem vý stup pro sirénu 
BELL. 

Napájení vysílače 

K napá jení vysílač e můžeme použít buď 
stejnosmě rné nebo střídavé napě tí. 
Doporuč ujeme používat střídavé napě tí ≈16 V, 
které můžeme vzít z transformá toru pro 
zabezpeč ovací ústřednu. 

 
Napájení střídavým napětím má  tyto vý hody: 
a. u sítí GLOBAL posílá  vysílač  informaci 

o vý padku sítě  
b. po vybití baterie při dlouhodobém vý padku 

sítě  dojde k rychlejš ímu dobití baterie, než  
u stejnosmě rného napá jení 

c. baterie je dobíjena a vybíjena 
v předepsaný ch cyklech. Kodér 
zabezpeč uje maximá lní ž ivotnost baterie 
a je schopen urč it její poruchu. 

 
Pokud se na displeji kodéru po přivedení 
napá jecího napě tí nerozbliká  desetinná  teč ka, 
zkuste jej resetovat stiskem resetovacího 
tlač ítka SA2. 
 
Napájení střídavým napětím 
Prová dí se přes svorku ≈16 V. Postup:  
1. Změ říme maximá lní napě tí na 

sekundá rním vinutí transformá toru.  
Na transformá tor připojte kodér bez 
baterie, což  představuje odbě r asi 150 mA. 
Napě tí nesmí bý t vyš š í než  19 V≈. 

2. Změ řte minimá lní napě tí na sekundá rním 
vinutí transformá toru. Na transformá tor 
připojte vysílač  s vybitou baterií a ústřednu 
EZS s vybitou baterií, což  představuje 
odbě r 1,5 až  1,7 A (0,6 A do každé baterie 
+ 0,2 A vysílač  + odbě r č idel a klá vesnic). 
Napě tí na transformá toru nesmí bý t nižš í 
než  14 V. 

 
Napě tí vyš š í než  19 V bude mít za ná sledek 
přehřívá ní stabilizá torů kodéru, napě tí niž š í 
než  14 V š patnou funkci dobíjení. 
 
Doporuč ený  typ trafa je např. TEZB 4116005, 
16 V, 3,125 A, které dodá vá me a kterému jsou 
přizpůsobeny i otvory v bedně . 
 

Stav smyčky Napětí na smyčce Odběr 
sepnuto – poplach 9 až  50 V 1 až  5 mA 
neurč itý  stav 3,5 až  9 V  
rozepnuto – klid -50 až  + 3,5 V  
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Kdy kodér při střídavém napájení vyhlásí 
poruchu baterie? 
1. Vysílač  má  připojeno napá jení ≈16 V, má  

připojenou baterii a ani po 4 minutá ch ne-
stoupne napě tí na baterii nad 10,8 V. 
(Baterie má  zkrat). 

2. Vysílač  má  připojeno napá jení ≈16 V, má  
připojenou baterii a ani po 13 hodiná ch se 
napě tí na baterii nedostane na 13 V. 
(Baterii nelze nabít). 

3. Vysílač  má  připojené napá jení ≈16 V , ale 
nemá  připojenou baterii. 

4. Baterie při odpojení napá jení ≈16 V klesne 
za dobu 20 sekund z napě tí 13 V na  
11,4 V. Tento test kapacity baterie kodér 
prová dí v pravidelný ch intervalech. 

 
Obnovu chyby baterie kodér hlá sí, když  při 
pravidelném odpojení sítě , které si kodér 
prová dí automaticky každé 4 minuty na 20 s, 
neklesne napě tí ze 13 V pod 11,4 V. 
 
Odpojení baterie se prová dí, jestliže napě tí na 
baterii klesne pod 10,2 V. 
 
Kodér zač ne fungovat až  po připojení síťového 
napě tí. Při startu odvysílá  zprá vu RESET. 
 
Pokud chcete spustit kodér na baterii bez 
sítě, lze použít startovací tlačítko SA7.  
Do verze plošného spoje 4/02 (údaj v levém 
horním rohu) je nutno krátce spojit minus 
pó l baterie se zemněním konektoru Canon, 
kterým je propojen vysílač s kodérem.  
 
Doba provozu vysílač e GSM 1 na baterii je 
přibližně  5 krá t kapacita baterie v Ah. Např. při 
použ ití baterie 6,5 Ah to je 6,5 × 5 = 32,5 
hodin. 
 
Pokud je akumulá tor vyhodnocen jako 
zkratovaný  je odpojen a k jeho opě tovnému 
připojení dojde až  po resetu kodéru stiskem 
resetovacího tlač ítka. Proto doporuč ujeme po 
každé výmě ně  baterie resetovat kodér. 
 
Upozornění: Ve vysílač i musí bý t vždy baterie 
12 V o kapacitě  1,2 Ah; 1,9 Ah; 4 Ah; 6,5 Ah 
nebo 7 Ah. Při vysílá ní GPRS modulu G1 by 
vlivem vě tš ího odbě ru dochá zelo ke kolísá ní 
napě tí, které by mohlo způsobit š patnou funkci 
vysílač e.  
 
Napájení stejnosměrným napětím 
Prová dí se přes svorku ±13 V. 
 
V bě žném stavu je ve vysílač i baterie.  
Na svorce ±13 V musí bý t přivedeno napě tí 

v rozsahu 13,5 až  13,8 V. Tento vstup 
doporuč ujeme napá jet z vý stupu ústředny EZS 
označ eného AUX.  
 
Pokud bude napě tí menš í než  13,5 V nedojde 
k nabití baterie ve vysílač i na plnou kapacitu, 
tzn. že při výpadku sítě dojde k rychlému 
odstavení vysílače. 
  
Hlá š ení „porucha baterie“ se odesílá , pokud 
napě tí na vstupu ±13 V klesne pod 11,2 V. 
 
Hlá š ení „obnova baterie“ se posílá , pokud 
napě tí na vstupu ±13 V stoupne nad 12,2 V. 
 
Vysílač  přestane vysílat při 10,2 V. Vysílač  
zač ne vysílat při 11,2 V. Po celou dobu vš ak 
pracuje kodér. Pokud by kleslo napě tí až  pod  
6 V, dojde i k vypnutí kodéru. 
 
Pokud používá me stejnosmě rné napá jecí 
napě tí, nezapomeneme nastavit příznak 
napájení ze stejnosměrného zdroje (viz 
kapitola Příznakové bity). Pro použ ití 
stejnosmě rného napá jení je nutno použít 
vodič e s průřezem alespoň 0,75 mm2 a délce 
max. 20 metrů. 
 
Do svorky ±13 V je již  standardně  připojen 
GPRS komuniká tor G1. V tomto případě  
připojte napá jení také do této svorky paralelně  
k vodič ům, které napá její GPRS komuniká tor 
G1. 

Napájecí výstup AUX 

Napá jecí vý stup AUX poskytuje stejnosmě rné 
napě tí 10,8 – 13,8 V (v zá vislosti na stavu 
nabití baterie) urč ené pro napá jení dalš ích 
zařízení. Celkový  odbě r tě chto zařízení nesmí 
přesá hnout 1 A, souč asně  nesmí celkový  
odbě r ze zdroje překroč it 1,5 A. Při napá jení 
stejnosmě rným napě tím připojujte dalš í 
zařízení přímo na tento zdroj. 

Výstup na sirénu BELL 

Vý stup na sirénu je urč en pro připojení sirény, 
která  se používá  v rež imu zabezpeč ovací 
ústředny typu AMOS 1600. V rež imu kodér 
DTX 04-K tento vý stup není využ it. 

Přepínač 

Na přepínač i nastavujeme č íslo položky 
zadá vaný ch dat při konfiguraci vysílač e (viz 
kapitola Nastavení vysílač e). Jednotlivé 
přepínač e mají při přepnutí smě rem dolů 
hodnotu 0 (vypnuto), při přepnutí nahoru vá hu 
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přísluš ející jejich pozici. Vý sledné č íslo 
nastavené na přepínač i pak odpovídá  souč tu 
jednotlivý ch vah. Při nastavová ní se na displeji 
souč asně  zobrazuje nastavovaná  hodnota tak, 
že pokud manipulujeme s přepínač i 1 – 4 pak  

se zobrazuje první (vyš š í) cifra hexadecimá lní 
reprezentace nastavovaného údaje a pokud 
manipulujeme s přepínač i 5 – 8 pak se 
zobrazuje druhá  (niž š í) cifra.

Například č íslo 14 dekadicky, 
které odpovídá  hodnotě  0E 
hexadecimá lně  nastavíme tak, 
že do horní polohy přepneme 

přepínač e 5, 6 a 7 (8 + 4 + 2 = 14), ostatní 
přepínač e zůstanou dole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Váhy přepínačů  
Přepínač  Dekadicky Hexadecimálně 

1 128 80 H 
2 64 40 H 
3 32 20 H 
4 16 10 H 
5 8 08 H 
6 4 04 H 
7 2 02 H 
8 1 01 H 

 

 1  2  3  4  5  6  7  8

Pá č ka přepínač e

 

1  2  3  4  5  6  7 8 
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Přepínač se používá pouze při nastavování 
a testování vysílače, při normálním provozu 
hodnoty, které jsou na něm nastaveny, 
nemají žádný význam a nic neovlivňují. 

Displej 

Displej zobrazuje různé údaje podle toho,  
v jakém stavu se vysílač  nachá zí.  
 
• Za provozu na displeji pravidelně  bliká  

teč ka a případně  se zobrazují doplňující 
informace o stavu telefonní komunikace: 

 telefonní komuniká tor „zvedá  
sluchá tko“, 

 telefonní komuniká tor „zavě š uje 
sluchá tko“, 

 přijatá  data se vysílají do GPRS 
komuniká toru G1, 

 potvrzují se data přijatá  telefonním 
komuniká torem. 

 
Pokud na displeji svítí hexadecimá lní č íslice, 
pak její vý znam zá visí na tom, zda svítí LED 
dioda telefonní komunikace - HL4 (viz kap. 
Svítivé diody (LED)). Pokud svítí – telefonem 
se již  komunikuje – pak displej zobrazuje prá vě  
přijímané č íslo. Pokud nesvítí – telefonem se 
ješ tě  nekomunikuje – pak displej zobrazuje 
buď poč et vytoč ený ch č ísel nebo poč et 
zvoně ní z vně jš í telefonní linky. Pokud se 
telefonem nekomunikuje a na displeji je 
symbol F pak se na vstupu objevil krá tký  
impuls, který  může bý t způsoben zvednutím 

Nastavované hodnoty Nastavované hodnoty 
Přepínač Dekadicky Hexadecimálně Přepínač Dekadicky Hexadecimálně 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
0 

 
0 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
1 

 
1 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
2 

 
2 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
3 

 
3 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
4 

 
4 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
5 

 
5 

1  2  3  4  5  6  7 8  

 
6 

 
6 

1  2  3  4  5  6  7 8  

 
7 

 
7 

1  2  3  4  5  6  7 8  

 
8 

 
8 

1  2  3  4  5  6  7 8  

 
9 

 
9 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
10 

 
A 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
11 

 
B 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
12 

 
C 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
13 

 
D 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
14 

 
E 

1  2  3  4  5  6  7 8  

 
15 

 
F 
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nebo zavě š ením telefonní linky zabezpeč ovací 
ústřednou. 
 
• Při nastavová ní nebo testová ní vysílač e 

(viz kap. Nastavení vysílač e) teč ka 
nebliká . Buď svítí, pokud se nastavuje 
pořadí položky nebo testu, nebo je 
zhasnutá , pokud se zobrazují údaje 
jednotlivý ch testů nebo č ísla 
nastavovaný ch hodnot. 

Svítivé diody (LED) 

Za provozu svítivé diody signalizují stav 
vysílač e, při testová ní indikují různé biná rní 
hodnoty.  
 
Za provozu (na displeji vždy bliká  teč ka) je 
vý znam ledek ná sledující: 

V provozním rež imu mají svítivé diody 
přiřazeny ná sledující vý znam: 
• LED Napájení svým svitem indikuje 

přítomnost síťového napá jení. Pokud bliká , 
pak kodér pracuje na baterii, při poruš e 
baterie se rozsvítí LED „Porucha“. 

• LED Vysílání blikne pokaždé, když  se 
přenese zprá va do GPRS komuniká toru 
G1. 

• LED Porucha se rozsvítí, když  se objeví 
ně jaký  problém, např. při hlá š ení porucha 
baterie. 

• LED Telefonní linka svítí tehdy, pokud 
vysílač  komunikuje telefonní linkou se 
zabezpeč ovací ústřednou buď přímo 
(svorky R1, T1) nebo přes telefonní síť a 
vstup externí tel. linky (RING, TIP). Tato 
LED také svítí v případě , že je porucha 
vně jš í telefonní linky a kodér je připojen 
přímo na telefonní ústřednu EZS. 

• LED Příjem telefonních dat bliká  při 
provozu telefonního komuniká toru – při 
detekci vytá č eného č ísla, zvoně ní nebo při 
přenosu dat. 

• LED Příjem RS 232 V souč asné verzi 
NEPOUŽITO. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Napá jení 
Vysílá ní 
Porucha Telefonní linka 

Příjem tel. dat 

HL 2 

HL 3 

HL 4 HL 7 

HL 5 

HL 6 
Příjem RS 232 
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Ovládací tlačítka SA 4, SA 5, SA 6 a tlačítko 
RESET 

Ovlá dací tlač ítka umožňují nastavit 
konfigurač ní údaje vysílač e v nastavovacím  

rež imu, případně  spouš tě t jednotlivé testy  
v rež imu testovacím. Jejich označ ení je 
ná sledující: 
 

Tlačítko SA 4 se obvykle používá  pro pohyb 
smě rem nahoru nebo k vyš š ím č íslům, tlačítko 
SA 6 pro pohyb smě rem dolů nebo k č íslům 
nižš ím (např. při zadá vá ní č ísel). 
 
Tlačítko SA 5 slouží pro potvrzení zadané 
cifry a přechod na dalš í cifru, ukonč ení nebo 
zahá jení zadá vá ní. 
 
Tlačítko RESET se používá  pro spuš tě ní 
nastavovacího nebo testovacího rež imu.  
 
Pokud při uvolňová ní tlač ítka RESET držíme 
stisknuto tlač ítko SA 5, pak se vysílač  dostane 
do testovacího rež imu, umožňujícího otestovat 
různé funkce vysílač e. Pokud je při uvolňová ní 
RESETu stlač eno tlač ítko SA 6, pak se vysílač  
nastaví do rež imu nastavovacího. Bližš í 
informace viz kapitoly Nastavení vysílač e a 
Testová ní zapojení. 
 
Tlač ítko SA 7 START slouží k zapnutí napá jení 
při provozu pouze na akumulá tor. 

Konektor klávesnice 

Konektor klá vesnice je urč en pro připojení 
externí klá vesnice, která  se používá   
u zabezpeč ovací ústředny AMOS 1600.  
U kodéru DTX 04-K tento konektor není využ it. 

Konektor PC 

Pro programová ní ústředny AMOS 1600 nebo 
kodéru je na desce DTX 04-K konektor Canon 
pod spínač em tamperu. Do ně j se připojuje 
kabel KAB 05 s převodníkem RS/TLL. 
 
Tento konektor se souč asně  využívá  pro 
komunikaci kodéru DTX 04-K s GPRS 
modulem G1, proto je nutné, před poč á tkem 
programová ní z PC, tento propojovací kabel 
z kodéru odpojit a po naprogramová ní jej zase 
zapojit. 

Telefonní komunikátor DTX 04-TK 

Telefonní komuniká tor DTX 04-TK umožňuje 
připojit k vysílač i GSM 1 zabezpeč ovací 
ústřednu komunikující po telefonní lince 
formá tem 3 + 2, 4 + 2, 4 + 3, Ademco Point 
ID (Contact ID), komunikační rychlostí 10, 
20 nebo 40 bps s handshake 1400 Hz,  
2300 Hz nebo vícetó novým. 
 
Telefonní komuniká tor se k procesorové desce 
kodéru DTX 04-K připojuje konektorem 
procesorové desky, který  je umístě n v krabici 
kolmo na procesorovou desku vedle VF č á sti 
vysílač e. Svorkovnice tel. komunikátoru je 
odnímatelná. 

 
 

SA 4 
SA 5 
SA 6 

SA 2 
(RESET)

SA 7 
(START)
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U systému NAM Global lze rozliš it až  8 
různý ch zařízení připojený ch přes telefonní 
komuniká tor ve formá tech 4 + 2 nebo CID. 
V nastavovacích pozicích 12-19 (viz kap. 
Nastavení vysílač e) je nutno zadat č tyřmístná  
identifikač ní č ísla tě chto zařízení.  
 
Po připojení napá jení je nutno nastavit sprá vně  
položky 4, 5, 0E, 12-19, 1F a 20 v konfiguraci 
vysílač e tak, aby odpovídaly skuteč nému stavu 
nastavení zabezpeč ovací ústředny. Zejména 
poč et vytá č ený ch cifer, po nichž  má  
komuniká tor zvednout tel. linku, musí 
odpovídat poč tu cifer tel. č ísla nastaveného 
v ústředně  a musí souhlasit zadaná  

identifikač ní č ísla v kodéru a ústředně  EZS. 
Zabezpeč ovací ústředna musí mít nastavenou 
pulsní volbu. 
 
Telefonní komuniká tor nevysílá  oznamovací 
ani vyzvá ně cí tón zabezpeč ovací ústředně , 
takže pokud má  ústředna volitelné č eká ní na 
oznamovací nebo vyzvá ně cí tón, je nutné jej 
vypnout. Při připojová ní a zprovozňová ní 
kodéru lze zapnout na nastavovací pozici 5 
poslední (osmý ) bit, který  zapne pípá ní při 
příjmu dat od ústředny. Souč asně  displej 
zobrazuje stav komunikace (viz kapitoly Displej 
a Testová ní telefonního komuniká toru). 
 

 

 DTX 04 
TK 

RING 
TIP R1 T1  JP 1 

 

 Tel. linka 
 

Zabezpeč ovací 
ústředna 
 

Konektor 
proces. 
desky 

 DTX 04 
TK 

RING 
TIP R1 T1  JP 1 

 

 Tel. linka 
 

Zabezpeč ovací 
ústředna 
 

Konektor 
proces. 
desky 

 JP 2 
  JP 3 
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Při připojová ní k zabezpeč ovací ústředně  bez 
vně jš í telefonní linky, stač í pouze propojit 
propojky JP 1, JP 2 a JP 3 tak, jak je vidě t na 
obrá zku. Pokud vně jš í telefonní linku používat 
budeme, pak musí bý t vš echny tři propojky 
rozpojeny. V případě  napojení na tel. linku 
malé poboč kové ústředny, která  pracuje 
s napě tím na lince pod 24 V, je nutno 
ponechat zapojenou propojku JP1. Bez ní by  

tel. komuniká tor nereagoval na vytá č ená  č ísla. 

GPRS komunikátor G1 

GPRS komuniká tor G1 je standardně  
namontová n v bedně  pod deskou kodéru  
DTX 04-K a připojen k napá jení a komunikač ní 
lince CANON kodéru. 

Data z kodéru DTX 04-K jsou do GPRS 
komuniká toru G1 přená š ena po sériové lince 
přes konektor pro připojení k PC. Napá jení je 
realizová no ze svorek ±13 V nebo AUX na 
kodéru DTX 04-K.  
 
Vysílač e GSM 1 se chovají stejně  jako ostatní 
vysílač e s formá tem Global, zprá vy se 
předá vají GPRS komuniká toru G1, který  je 
přená š í na G1 komuniká tor sbě rné stanice. 
Vzhledem k poně kud odliš nému charakteru 
přenosové trasy je mezi GPRS komuniká tory 
potvrzované obousmě rné spojení.  
 
Existují tři zprá vy generované přímo GPRS 
komuniká torem G1. Jedná  se o zprá vy 
„vý padek spojení ústředna-komuniká tor“ (kód 
03), „obnova spojení ústředna-komuniká tor“ 
(kód 04) a „zaplně ní pamě ti komuniká toru“ 
(kód 01). Tyto zprá vy přichá zejí na PCO 

s identifikací objektu o 0Eh x 4000h vyš š í, než  
je č íslo zadané v nastavovacích položká ch 
00H a 0FH. 
 
Při použití GPRS komunikátoru G1 je nutné 
správně nastavit nastavovací položky:  
1 (č íslo sítě  – 00), 6 (formá t vysílá ní dat – 
hodnota 3 - Global), 9 (smě rová ní zprá v – 
hodnota 2 – sériová  linka), 10 (perioda 
udržovacích zprá v – hodnota 48 sekund),  
11 - bit 7 nastavovací položky (zá kaz ladě ní 
vysílač e po sbě rnici I2C – hodnota 1),  
1C (perioda označ ený ch udržovacích zprá v – 
hodnota 240 minut). 
 

  

  

  

  
 

  

  LED status

LED vysílá ní 

napá jení

–  5V
připojení 
zařízení 
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Montáž vysílače 

Požadavky na umístění vysílače 

Proměření signálu GSM 

Umístě ní vysílač e GSM 1 je podmíně no 
přítomností signá lu GSM operá tora, jehož  SIM 
kartu budete využívat. K zjiš tě ní síly signá lu 
GSM slouží software Anténa GPRS, pomocí 
ně hož  lze na místě  zjistit úroveň signá lu na 
modulu GPRS komuniká toru G1. 
 
Postup měření síly signálu: 
• Připojte kabel KAB 02 na horní vý vod 

sériové linky (3 PINy) GPRS komuniká toru 
G1 (deska blíže ke stě ně ), tak aby 
konektor byl zlatými ploš kami smě rem 
nahoru. 

• Připojte napá jení vysílač e GSM 1. 
• Připojte druhou stranu kabelu KAB 02 do 

sériového portu PC. 
• Spusťte program Anténa GPRS, kde 

v nabídce Mě ření/Sériová  linka zvolte 
sériovou linku PC na které je připojen 
kabel KAB 02. 

• V hlavním okně  programu Anténa GPRS 
stlač te ikonu ON/OFF, tím zapnete mě ření.  

• Sprá vná  úroveň signá lu by mě la bý t 
v zelený ch hodnotá ch. 

• Po skonč ení mě ření vypně te vysílač  GSM 
1 od zdrojů a odpojte kabel KAB 02.  

Montáž vysílače 

Zařízení upevníme na zeď pomocí tří š roubů, 
pro které jsou urč eny díry na zadní stě ně  
kovové krabice. 

Připojení antény 

K vysílač i lze připojit různé typy antén:  
• GSM magnetická  s koaxiá lním kabelem – 

externí anténa urč ená  pro vnitřní prostory  
• GSM YAGI – externí smě rová  anténa pro 

venkovní použ ití 

Připojení vstupů   

Připojíme vstupy vyvá žený ch a napě ťový ch 
smyč ek. Do svorek nevyuž itý ch vyvá žený ch 
smyč ek připojíme odpor 1,8 kΩ nebo je 
vypneme v nastavovací položce 8. 
 
Dalš í podrobnosti tý kající se vyvá žený ch a 
napě ťový ch smyč ek jsou popsá ny v kapitolá ch 
popisujících smyč ky. 

Připojení vysílače k síti 

Je-li vysílač  vybaven síťový m transformá torem, 
připojuje se síťovým kabelem do rozvodné sítě  
230 V. V případě  potřeby lze kabel se 
zá strč kou nahradit pevným připojením (smí 
provést pouze osoba k tomu pověřená!). 
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Síťová zásuvka musí být v blízkosti zařízení 
a musí být dobře přístupná. Nadproudová 
ochrana musí být součástí instalace 
budovy. 

Připojení ústředny EZS přes 
telefonní komunikátor 

Seznam zabezpeč ovacích ústředen, jejichž  
komunikace byla vyzkouš ena s kodérem verze 
4.05, je uveden na internetový ch strá nká ch 
společ nosti NAM system, a.s. (www.nam.cz). 

Připojení telefonního komunikátoru  
s externí telefonní linkou 

Při tomto zapojení může zabezpeč ovací 
ústředna prostřednictvím tel. komuniká toru 
komunikovat jak s kodérem DTX 04–K (který  
vyš le přijaté zprá vy GPRS přenosem) tak 
s telefonním pultem. Kodér může také 
komunikovat se zabezpeč ovacími ústřednami 
volajícími z venku na linku, na kterou je 
připojen. 
 
Při zapojení s externí telefonní linkou 
propojíme svorky RING a TIP EZS se svorkami 
R1 a T1 telefonního komuniká toru. Na svorky 
RING a TIP telefonního komuniká toru 
připojíme vně jš í telefonní linku, ke svorká m R1 
a T1 EZS může bý t připojen telefonní přístroj. 

Při připojová ní telefonní linky lze využít toho, 
že svorkovnice telefonního komuniká toru je 
odnímatelná . 
 

 

EZS 

DTX 04 
TK 

R1 T1 
RING 
TIP RING 

TIP R1 T1 

Tel. linka Tel. přístroj 

JP 1 

JP 2 
 JP 3 
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Pokud používá me telefonní komuniká tor s 
externí telefonní linkou, pak je nutno nechat 
rozpojeny svorky JP 1, JP 2 a JP 3. 
 
Je nutno sprá vně  nastavit hodnoty položek 4, 
5, 12-19, 1F a 20 (viz kapitola Nastavení 
vysílač e). Pokud chceme, aby telefonní 
komuniká tor nezvedal volá ní přichá zející 
z vně jš í telefonní linky, pak druhá  cifra položky 
4 bude mít hodnotu 0, první cifru nastavíme 
tak, aby obsahovala poč et cifer č ísla 
telefonního komuniká toru, které je nastaveno 
v ústředně  EZS. V zabezpeč ovací ústředně  
EZS nastavíme telefonní č íslo sklá dající se z 
tolika osmič ek, kolik je nastaveno v první cifře 
nastavovací položky 4. V nastavovacích 
položká ch 12-19 zadá me identifikač ní č ísla 
připojený ch ústředen, kodér totiž  odesílá  
pouze zprá vy od zadaný ch zařízení. Souč asně  
pořadí identifikač ního č ísla připojené ústředny 
udá vá  přenosový  kaná l, z ně jž  zprá va přiš la  
(0-7). Pokud je nastaven formá t telefonních 
zprá v na 1 + X, pak se zprá vy na PCO chovají 
tak, jako by přiš ly z objektu s č íslem 4000H * 
přenosový  kaná l. Zprá vy vý padku a obnovy 
telefonní linky přichá zejí z kaná lu 14 (0EH). 
V nastavovací položce 1F zadá me kód 
odesílaný  při vý padku vně jš í telefonní linky, 
v položce 20 kód odesílaný  při její obnově . 
Tyto kódy jsou odvysílá ny ve stejném formá tu, 
v jakém se odesílají ostatní telefonní zprá vy. 
Zadaná  hodnota je na nejvyš š ích 8 bitech 
zprá vy.  
 
Ně které ústředny EZS před zahá jením 
komunikace testují telefonní linku tak, že ji 
zvednou, zavě sí, zvednou a pak zač ínají 

vytá č et telefonní č íslo. Toto testovací zvednutí 
tě sně  před vytá č ením kodér detekuje jako 
vytoč ení prvního telefonního č ísla. Proto je 
nutno testová ní telefonní linky v ústředně  EZS 
zaká zat a pokud to není možné (např. u Nikol 
1400), je potřeba hodnotu v první cifře položky 
4 kodéru o jedna zvě tš it. V zabezpeč ovací 
ústředně  je možno naprogramovat jako druhé 
telefonní č íslo, č íslo pultu. Je nutno zajistit, aby 
telefonní č íslo pultu a telefonní č íslo urč ené 
pro kodér mě lo jiný  poč et cifer a nastavit 
sprá vně  první cifru nastavovací položky 4. 
Pokud kodér zjistí, že se vytá č í telefonní č íslo 
s jiným poč tem cifer, než  má  nastaveno, nechá  
hovor projít na vně jš í telefonní linku. 
 
Poslední cifra telefonního č ísla nastaveného 
v připojené zabezpeč ovací ústředně  musí bý t 
8, 9 nebo 0 (samé osmič ky tento předpoklad 
splňují). Souč asně  je upraven algoritmus 
detekce pulsu pro zvednutí linky, takže se 
písmeno „F“ může zobrazovat i při vytá č ení 
č íslic 1 a 2 na zač á tku č ísla. 

Připojení telefonního komunikátoru bez 
externí telefonní linky 

Při tomto zapojení zabezpeč ovací ústředna 
komunikuje vždy přímo s kodérem přes 
telefonní komuniká tor. 
 
Při zapojení bez externí telefonní linky 
připojíme vý stup RING a TIP EZS na svorky 
R1 a T1 desky telefonního komuniká toru. Při 
připojová ní lze využít toho, že svorkovnice 
telefonního komuniká toru je odnímatelná . 
 

EZS 

DTX 04 TK 

R1 T1 
RING 
TIP 

RING 
TIP R1 T1 

DTX 04 K 

AUX 

+ 
– R1 T1 

JP 1

JP 2 
JP 3 
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Při zapojení bez externí telefonní linky je nutno 
zkratovat svorku JP 1, JP 2 a JP 3. U starš ích 
verzí telefonního komuniká toru (neobsahuje  

propojky JP 2 a JP 3), je zapojení na 
ná sledujícím obrá zku: 
 

Je nutno sprá vně  nastavit hodnoty položek 4, 
5, 0E, 12-19 (viz kapitola Nastavení vysílač e). 
Druhá  cifra položky 4 bude mít hodnotu 0, 
první cifru nastavíme tak, aby obsahovala 
poč et cifer č ísla telefonního komuniká toru, 
které je nastaveno v zabezpeč ovací ústředně . 
V ústředně  EZS nastavíme č íslo sklá dající se  
z tolika osmič ek, kolik je nastaveno v první 
cifře nastavovací položky 4. V nastavovacích 
položká ch 12-19 zadá me identifikač ní č ísla 
připojený ch ústředen, kodér totiž  odesílá  
pouze zprá vy od zadaný ch zařízení. Souč asně  
pořadí identifikač ního č ísla připojené ústředny 
udá vá  přenosový  kaná l, z ně jž  zprá va přiš la  
(0-7). Na PCO se pak zprá vy chovají tak, jako 
by přiš ly z objektu s č íslem 4000H x přenosový  
kaná l. 
 
U ústředen ESPRIT zá leží na sprá vné polaritě  
signá lů – propojení svorek RING a TIP 
komuniká toru s napá jením AUX musí bý t 
provedeno tak, jak je uvedeno na obrá zku, 
svorka R1 komuniká toru musí bý t připojena na 
RING ústředny a T1 na TIP. 
 
U ústředny OMNIA CEN 800 je zapojení jiné 
(také hodnota odporu je jiná ), vzhledem k jejím 
požadavkům na proud protékající svorkami při 
zvednutém sluchá tku: 
 
 
 

 

EZS 

DTX 04 TK 

R1 T1 
RING 
TIP 

RING 
TIP R1 T1 

DTX 04 K 

AUX 

+ 
– R1 T1 

JP 1

1K Ω / 0,25 W  



Montá ž  vysílač e 

 
22 

Při komunikaci s touto ústřednou lze použít 
formá ty Silent Knight, Ademco, Franklin, nelze 
použít Scantronics. U této ústředny musí bý t 
propojky JP 2 a JP 3 rozpojeny, propojka JP 1 
zůstá vá  zkratová na!  
 
Je nutné nastavit také identifikač ní č ísla 
připojený ch zařízení v nastavovacích 
položká ch 12-19 (viz kapitola Nastavení 
vysílač e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMNIA 
CEN 800 

DTX 04 TK 

R1 T1 
RING 
TIP 

RING 
TIP R1 T1 

DTX 04 K 

AUX 

+ 
– 

180 Ω / 0,5 W 

R1 T1 

JP 1

JP 2 
JP 3 
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Nastavení vysílače 

Po instalaci vysílač e a veš kerém zapojení je 
nutné vysílač  nastavit. U vysílač e GSM 1 se 
nastavuje č íslo vysílač e, č íslo sítě , parametry 
telefonní komunikace, příznakové bity, inverzi 
napě ťový ch smyč ek, použ ité vstupy, periodu 
udržovacích zprá v, mód vysílá ní a identifikač ní 
č ísla připojený ch tel. objektů, formá t 
telefonních zprá v, č íslo skupiny objektů, 
perioda označ ený ch udržovacích zprá v, 
přepínač  ústředna/kodér a přenosové kódy 
ně který ch udá lostí (vý padek/obnova sériové a 
telefonní linky, vý padek pojistek). 
 
Pokud chceme nastavit vysílač , pak je nejprve 
nutno přepnout jej do nastavovacího rež imu.  
V nastavovacím rež imu se nekontroluje stav 
smyč ek a neposílají se ž á dné zprá vy, takže po 
naprogramová ní je nutno přepnout vysílač  zpě t 
do rež imu provozního. 
 
Do nastavovacího režimu dostaneme vysílač  
tak, že stiskneme tlač ítko RESET, stiskneme 
tlač ítko SA 6, potom pustíme tlač ítko RESET a 
nakonec tlač ítko SA 6 (před puš tě ním SA 6 
zazní melodie). Tím jsme vysílač  přepnuli do 
nastavovacího rež imu – na displeji svítí cifra 
„0“ až  „F“ a souč asně  teč ka. Pokud chceme 
nastavovací rež im opustit, pak stač í stisknout 
samotné tlač ítko RESET. 
 
Po vstupu do nastavovacího rež imu svítí na 
displeji teč ka a č íslo odpovídající hodnotě  
nastavené na přepínač i (pokud se naposledy 
změ nilo nastavení první cifry, pak je zobrazena 
první cifra, pokud se naposledy změ nila druhá  
cifra, pak je zobrazena druhá  cifra). 
 
V tomto stavu přepínač em nastavíme č íslo 
položky, kterou chceme změ nit a pak 
stiskneme tlač ítko SA 5. Tím se ná m zobrazí 
první cifra nastavovaného údaje (č ísla položek 
se zobrazují s teč kou, nastavované hodnoty 
jsou vždy bez teč ky). Tuto cifru lze mě nit 
pomocí tlač ítek SA 4 a SA 6 a po nastavení na 
požadovanou hodnotu přejít na dalš í cifru 
stiskem tlač ítka SA 5. To se opakuje tolikrá t, 
kolik má  zadá vaný  údaj cifer. Po zadá ní 
poslední cifry hodnotu potvrdíme stiskem 
tlač ítka SA 5 a zobrazí se opě t č íslo položky  
(s teč kou). Pak je možné na přepínač i nastavit 
dalš í č íslo položky a změ nit její obsah nebo 
nastavovací rež im opustit stiskem tlač ítka 
RESET. 

Číslo objektu 

Č íslo objektu představuje 
jedineč né č íslo, které 
identifikuje daný  vysílač . 
Ve formá tu NAM GLOBAL 
je rozsah nastavení tohoto 

č ísla 0-255. Jako rozdě lený  vysílač  může bý t 
použ it vysílač  s libovolným č íslem. Rozdě lení 
se definuje až  na přijímací straně  v programu 
NET-G.  
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 0 (zobrazí se na displeji) a stiskneme 
prostřední tlač ítko SA 5. Zhasne teč ka a 
můžeme nastavit první ze tří cifer č ísla objektu 
pomocí tlač ítek SA 4 a SA 6. Po jejím 
nastavení se stiskem tlač ítka SA 5 přesuneme 
na druhou cifru, kterou nastavíme stejným 
způsobem, třetí cifru nastavíme obdobně .  
Po stisku tlač ítka SA 5 po třetí – poslední cifře 
č ísla objektu se dostaneme zpě t do nabídky 
nastavovaný ch položek (rozsvítí se teč ka) a 
nastavená  hodnota se uloží.  
 
U vysílač ů ve formá tu NAM Global je č íslo 
vysílač e tvořeno č íslem objektu a ješ tě  č íslem 
skupiny objektů (viz nastavovací položka F). 
Vý sledné č íslo vysílač e se urč í podle vzorce 
 
256 x číslo_skupiny_objektů  + 
číslo_objektu. 
 
Př.: č íslo_objektu je 20, č íslo_skupiny_objektů 
je 4, č íslo vysílač e je 4 x 256 + 20 = 1044. 
Pokud je č íslo objektu, č íslo skupiny objektů 
nebo č íslo sítě  mimo rozsah povolený  
vý robcem, kodér po resetu ně kolikrá t zapípá  
(blikají vš echny LEDky a displej) a najede do 
rež imu, ve kterém vysílá  na poslední adrese 
z povoleného rozsahu. Do tohoto stavu se 
zařízení může dostat například resetem 
konfigurace (kdy se položky nastaví na vý chozí 
hodnoty, které mohou bý t mimo povolený  
rozsah) nebo nastavením rozsahu adres z HW 
klíč e (kdy se původně  nastavené hodnoty 
dostanou mimo nový  rozsah). V tomto případě  
nastavte tyto položky do povoleného rozsahu. 
Do nastavovacího rež imu lze vstoupit 
obvyklým způsobem, je ale nutné poč kat se 
stisknutým tlač ítkem SA6 na ukonč ení 
indikace. 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

1  2  3  4  5  6  7 8
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Číslo sítě (pultu) 

Č íslo sítě  (pultu) 
nastavujeme ve vš ech 
vysílač ích přijímaný ch 
daným pultem na stejnou 

hodnotu, jaká  je nastavená  v pultu. Pro 
sprá vnou č innost je nutné, aby č íslo pultu 
nastavené ve vysílač i souhlasilo s č íslem sítě  
ve Sbě rné stanici RSN SMG1. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 1 a stiskneme prostřední tlač ítko  
SA 5. Zhasne teč ka a můžeme nastavit první 
cifru č ísla pultu pomocí tlač ítek SA 4 a SA 6. 
Stiskem SA 5 se přesuneme na druhou cifru. 
Po nastavení se tlač ítkem SA 5 vrá tíme zpě t 
do nabídky nastavovaný ch položek (rozsvítí se 
teč ka) a nastavená  hodnota se uloží. 
 
Pokud je č íslo objektu, č íslo skupiny objektů 
nebo č íslo sítě  mimo rozsah povolený  
vý robcem, kodér po resetu ně kolikrá t zapípá  
(blikají vš echny LEDky a displej) a najede do 
rež imu, ve kterém vysílá  na poslední adrese 
z povoleného rozsahu. Do tohoto stavu se 
zařízení může dostat například resetem 
konfigurace (kdy se položky nastaví na vý chozí 
hodnoty, které mohou bý t mimo povolený  
rozsah) nebo nastavením rozsahu adres z HW 
klíč e (kdy se původně  nastavené hodnoty 
dostanou mimo nový  rozsah). V tomto případě  
nastavte tyto položky do povoleného rozsahu. 
Do nastavovacího rež imu lze vstoupit 
obvyklým způsobem, je ale nutné poč kat se 
stisknutým tlač ítkem SA 6 na ukonč ení 
indikace. 
 
Tuto položku, při použití GPRS 
komunikátoru G1, nastavte vždy na 
hodnotu 00. 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Parametry telefonní komunikace 

Parametry telefonní 
komunikace představují 
dvoucifernou hodnotu.  
První cifra této hodnoty 

udá vá  počet vytáčených čísel ústřednou 
EZS, při kterém kodér zvedne telefonní linku. 
V ústředně  EZS nastavíme č íslo sklá dající se  

z tolika osmič ek, kolik je v první cifře 
nastaveno.  
 
Druhá  cifra udá vá  poč et zvonění telefonní 
linky, kdy se má  zvednout vně jš í telefonní 
linka. Tato hodnota je v rozmezí 0 - F.  
0 znamená , že vně jš í telefonní linka není 
připojena a netestuje se. F znamená , že se 
zvoně ní poč ítá  , ale nemají se vůbec 
akceptovat. Platné jsou pouze hodnoty 0, 2 až  
6 a F, ostatní č ísla budou na tyto hodnoty 
převedena. Hodnota 1 se upraví na hodnotu 2, 
hodnoty 7 – E na hodnotu 6. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 4 a stiskneme prostřední tlač ítko. 
Zhasne teč ka a můžeme nastavit první cifru 
parametrů telefonní komunikace pomocí 
tlač ítek SA 4 a SA 6. Po nastavení se tlač ítkem 
SA 5 přesuneme na ná sledující cifru, kterou 
také nastavíme tlač ítky SA 4 a SA 6. Dalš ím 
stiskem SA 5 se vrá tíme zpě t do nabídky 
nastavovaný ch položek (rozsvítí se teč ka) a 
nastavená  hodnota se uloží. 
 
Pokud není připojen telefonní komuniká tor 
DTX 04-TK, pak do této položky nastavte 
hodnotu 00. Pokud je telefonní komuniká tor 
připojen, ale není připojena vně jš í telefonní 
linka, pak nastavte hodnotu X0, kde X udá vá  
poč et cifer telefonního č ísla nastaveného 
v ústředně  EZS, na které má  vysílač  reagovat. 
Kodér detekuje spolehlivě  vytá č ená  č ísla, 
jejichž  první č íslo je vě tš í než  dvě  a poslední 
cifra je 8, 9 nebo 0. 
 
Např. V ústředně  EZS nastavíme č íslo při 
vytá č ení 88 a parametry telefonní komunikace 
vysílač e GSM 1 nastavíme na hodnotu 20 
(komuniká tor zvedne po vytoč ení prá vě  dvou 
cifer a nechceme přijímat volá ní z vně jš í 
telefonní linky nebo vně jš í telefonní linka není 
připojena). 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Příznakové bity 

Příznakové bity představují 8 
biná rních hodnot, které se 
chovají jako přepínač e a řídí 
chová ní vysílač e. 

 

1  2  3  4  5  6  7 8
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Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 5 a stiskneme prostřední tlač ítko. 
Zhasne teč ka a můžeme nastavit první cifru 
konfigurač ních parametrů pomocí tlač ítek SA 4 
a SA 6, tlač ítkem SA 5 se přesuneme na cifru 
ná sledující. Postup opakujeme tak dlouho, 
dokud nezadá me vš ech osm č ísel 
nastavované hodnoty. Posledním stiskem 
tlač ítka SA 5 se vrá tíme zpě t do nabídky 
nastavovaný ch položek (rozsvítí se teč ka) a 
nastavená  hodnota se uloží. 
 
Hodnota konfigurač ních parametrů představuje 
osmimístné biná rní č íslo, jehož  jednotlivé cifry 
nabý vají hodnotu 0 nebo 1. 
• První cifra udá vá , zda má  kodér vysílat 

dvojtó nový handshake při tel. 
komunikaci. Pokud má  hodnotu 1, pak se 
jako první dva handshake posílají 
dvojtónové handshake, jinak se jako první 
vysílá  handshake dle nastavení sedmé 
cifry této nastavovací položky. Pořadí 
dvojtónový ch handshake udá vá  sedmá  
cifra této nastavovací položky. Pokud má  
sedmá  cifra hodnotu 0, pak se jako první 
vysílá  dvojtónový  handshake s mezerami 
mezi tóny, jinak se jako první vysílá  
dvojtónový  handshake bez mezer.  
U formá tu Ademco Point ID tato cifra musí 
mít hodnotu 1. 

• Druhá  cifra indikuje příjem telefonních 
formátů  s paritou. Pokud má  hodnotu 1, 
pak kodér přijímá  telefonní formá ty 
s paritou, pokud má  hodnotu 0, pak přijímá  
formá ty bez parity. Vý hodou formá tů 
s paritou je to, že ke kontrole sprá vnosti se  

použ ije paritní cifra a není nutno celou 
zprá vu vysílat 2x. U formá tu Ademco Point 
ID tato cifra musí mít hodnotu 1. 

• Třetí cifra udá vá , zda bude kodér pípat při 
vysílání zprávy vysílačem. Toto 
nastavení je vhodné zejména při 
nastavová ní vysílač e. Pípá ní je 
aktivová no, pokud má  třetí cifra hodnotu 1. 
Při vlastním provozu je vhodné tuto 
položku nastavit na nulu a tím pípá ní 
vypnout, aby neupozorňovalo případného 
naruš itele na umístě ní vysílač e. 

• Č tvrtá  cifra nastavením na hodnotu 1 
zapne softwarovou filtraci napětí na 
vstupech Z1 až  Z8. Použ itím softwarové 
filtrace se omezí ruš ení na tě chto vstupech 
a zpřesní se jejich mě ření. Doporuč ujeme 
zapnout v prostředí s vě tš ím el. ruš ením. 

• Pá tá  cifra povoluje sériovou komunikaci 
přes konektor Canon.  
Při použití GPRS komunikátoru G1 je 
nutné správně nastavit tuto položku na 
hodnotu 1. 

• Šestá  cifra udá vá  zdroj napájení – 
nastavujeme na hodnotu 1, pokud je 
vysílač  napá jen přes vstup =13 V, na 
hodnotu 0, pokud je vysílač  napá jen ze 
vstupu 16 V≈. 

• Sedmá  cifra udá vá  pořadí handshake za 
případným dvojtónovým handshake. 
Pokud má  tento sedmý  bit nastavovací 
položky hodnotu 1, pak se bude 
handshake 1400 Hz vysílat před 
handshake 2300 Hz, pokud má  hodnotu 0, 
pak se bude handshake 2300 Hz vysílat 
před handshake 1400 Hz. 

• Poslední (osmá ) cifra udá vá , zda bude 
kodér pípat při příjmu zprávy 
z telefonního komunikátoru. Toto 
nastavení je vhodné zejména při testová ní 
komunikace s EZS. Pípá ní je aktivová no, 
pokud má  osmá  cifra hodnotu 1.  

Při vlastním provozu je nutné tuto položku 
nastavit na nulu a tím pípá ní vypnout, aby 
neupozorňovalo případného naruš itele na 
umístě ní vysílač e.  

 

První cifra položky 5 
(vysílat dvojtó nový 
handshake) 

Sedmá cifra položky 5 
(handshake a kissoff 1400) 

Vysílané handshake 

0 0 2300 Hz, 1400 Hz 
0 1 1400 Hz, 2300 Hz 
1 0 dvojtónový  s mezerami, dvojtónový  bez mezer, 2300 Hz, 1400 Hz 
1 1 dvojtónový  bez mezer, dvojtónový  s mezerami, 1400 Hz, 2300 Hz 
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Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Formát vysílání dat 

Formá t vysílá ní dat udá vá , v jakém formá tu 
jsou přená š ená  data. Formá t 3 znamená , že 
se data kódují ve formá tu NAM Global. 
 
Při použití GPRS komunikátoru G1 je nutné 
správně nastavit tuto položku na  
hodnotu 3. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 6 a stiskneme prostřední tlač ítko. 
Zhasne teč ka a můžeme nastavit hodnotu 
formá tu vysílá ní dat. 
 
Před zavřením vysílač e je nutné nastavovací 
rež im opustit stiskem tlač ítka RESET tak, aby 
na displeji blikala desetinná  teč ka! 

Inverze napěťových smyček 

Položka inverze napě ťový ch 
smyč ek umožňuje nastavit, 
zda klidový  stav napě ťový ch 
smyč ek je stav s napě tím 

nebo bez ně j. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 7 a stiskneme prostřední tlač ítko. 
Zhasne teč ka a můžeme nastavením hodnoty 
1 povolit inverzi vstupu ZI1. Při nastavení 
hodnoty 0 nebude smyč ka invertová na. 
Hodnotu 0 nebo 1 nastavujeme tlač ítky SA 4 a 
SA 6. Stiskem tlač ítka SA 5 se přesuneme na 
dalš í vstup, který  nastavíme stejným 
způsobem. Tento postup opakujeme pro vš ech 
8 galv. oddě lený ch vstupů (poslední dvě  cifry 
umožňují invertovat vstup požá r a vstup 
den/noc). Tlač ítkem SA 5 hodnotu potvrdíme a 
vrá tíme se zpě t do nabídky nastavovaný ch 
položek (rozsvítí se teč ka) a nastavená  
hodnota se uloží. 
 
Příklad: Vš echny vstupy mají při přivedení 
napě tí hlá sit poplach, pož á r a rež im noc. 
Zadá m 00000000. 
Po zadá ní poslední č íslice se hodnota uloží a 
teč ka rozsvítí. 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 

RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Konfigurované vstupy 

Položka konfigurovaný ch 
vstupů je tvořena 16 cifernou 
hodnotou. Hodnota 0 každé 
cifry znamená , že se 

odpovídající vstup nepoužívá , jeho stav je 
ignorová n, hodnota 1 znamená , že se vstup 
sleduje. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 8 a stiskneme prostřední tlač ítko. 
Zhasne teč ka a zadá me postupně  16 cifer 
podobně  jako v předchozím bodě . Prvních 
osm je pro vyvá žené vstupy (v pořadí 1-8, 
bezpotenciá lové), druhý ch osm je pro 
nevyvá žené galv. oddě lené vstupy. 
 
Příklad: Zadá m  
1000 0000 0000 0000 
je sledová n pouze první vyvá žený  vstup, 
ostatní jsou ignorová ny. 
Po zadá ní poslední č íslice se hodnota uloží a 
teč ka rozsvítí. 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Směrování zpráv 

Položka smě rová ní zprá v udá vá , kam bude 
kodér smě rovat vysílá ní zprá v. Hodnota 2 
nebo 4 způsobí, že se data budou odesílat na 
sériovou linku do GPRS komuniká toru G1. 
 
Při použití GPRS komunikátoru G1 je nutné 
správně nastavit tuto položku na  
hodnotu 2. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu.  
Na přepínač i nastavíme hodnotu 9 a 
stiskneme prostřední tlač ítko. Zhasne teč ka a 
zadá me hodnotu 0 – 3. 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

1  2  3  4  5  6  7 8
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Formát telefonních zpráv pro vysílač 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 0E a 

stiskneme prostřední tlač ítko. Zhasne teč ka a 
zadá me hodnotu 0-7. Tato hodnota udá vá , 
kolik cifer kódu udá losti se bude přená š et 
vysílač em. Vysílač e s formá tem NAM Global 
umožňují zadat hodnoty 0-7: 
0 – 1 + 2 přená š ené č íslice, 
1 – 1 + 3 přená š ené č íslice, 
3 – 0 + 7 č íslic – Ademco Point ID (lze rozliš it 
pouze jednu ústřednu připojenou ke kodéru), 
4 – 1 + 8 č íslic – Ademco Point ID, pouze pro 
NAM Global (lze rozliš it až  8 objektový ch č ísel 
a přená š í se i č íslo grupy). 
 
U formá tů 0 + X je třeba v programu NET-G 
nastavit vlastnost „formá t kódu“ v „připojení 
objektu na kaná l“ daného objektu. Vzhledem 
k tomu, že formát neobsahuje identifikaci 
zařízení, všechny externí zprávy a zprávy 
přenášené kó dem generované kodérem se 
na PCO chovají, jako by přišly z jednoho 
objektu a lze je rozlišit pouze kó dem. 
 
U zprá v přijatý ch telefonním komuniká torem ve 
formá tu Contact ID dochá zí na straně  kodéru 
vždy ke kompresi zprá v, tzn. že je lze přená š et 
sprá vně  pouze ve formá tech 0 + 7 a 1 + 8. 
Podrobně jš í popis připojová ní hlídaný ch 
objektů naleznete v dokumentaci „Driver NAM 
Global“, kap. 2.3 Připojová ní hlídaný ch objektů 
(P83219_D04 NET-G Driver NAM460.doc). 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Číslo skupiny objektů  

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 0F a 

stiskneme prostřední tlač ítko. Zhasne teč ka a 
zadá me první cifru č ísla skupiny objektů 
pomocí tlač ítek SA 4 a SA 6. 
 
Stiskem SA 5 se přesuneme na druhou cifru, 
kterou zadá me stejně  a dalš ím stiskem SA 5 
hodnotu uložíme a přejdeme zpě t do 
nastavovacího rež imu (rozsvítí se teč ka). Č íslo 
skupiny objektů je v rozmezí 0-62 a 
představuje rozš íření č ísla objektu. Hodnoty 

63 nepoužívejte, jsou rezervovány pro 
sběrné stanice! 
 
Vý poč et vý sledného č ísla vysílač e je uveden 
v kapitole Č íslo objektu. 
 
Pokud je č íslo objektu, č íslo skupiny objektů 
nebo č íslo sítě  mimo rozsah povolený  
vý robcem, kodér po resetu ně kolikrá t zapípá  
(blikají vš echny LEDky a displej) a najede do 
rež imu, ve kterém vysílá  na poslední adrese 
z povoleného rozsahu. Do tohoto stavu se 
zařízení může dostat například resetem 
konfigurace (kdy se položky nastaví na vý chozí 
hodnoty, které mohou bý t mimo povolený  
rozsah) nebo nastavením rozsahu adres z HW 
klíč e (kdy se původně  nastavené hodnoty 
dostanou mimo nový  rozsah). V tomto případě  
nastavte tyto položky do povoleného rozsahu. 
Do nastavovacího rež imu lze vstoupit 
obvyklým způsobem, je ale nutné poč kat se 
stisknutým tlač ítkem SA 6 na ukonč ení 
indikace. 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Perioda udržovacích zpráv 

Perioda udržovacích zprá v představuje 
průmě rný  č asový  interval mezi udržovacími 
zprá vami v sekundá ch a platné hodnoty jsou 
0-255, hodnoty nižš í než  20 sekund jsou 
interně  nastaveny na 20. Standardně  je 
nastaveno 48 s, což  odpovídá  intervalu 15 
minut pro sledová ní vý padku spojení s PCO.  
 
Při použití GPRS komunikátoru G1 je nutné 
správně nastavit tuto položku na  
hodnotu 48. 
 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 10H 

a stiskneme prostřední tlač ítko SA 5. Zhasne 
teč ka a můžeme nastavit první ze tří cifer 
periody udržovacích zprá v pomocí tlač ítek  
SA 4 a SA 6. Po jejím nastavení se stiskem 
tlač ítka SA 5 přesuneme na druhou cifru, 
kterou nastavíme stejným způsobem, třetí cifru 
nastavíme obdobně . Po stisku tlač ítka SA 5 po 
třetí – poslední cifře č ísla vysílač e se 
dostaneme zpě t do nabídky nastavovaný ch 
položek (rozsvítí se teč ka) a nastavená  
hodnota se uloží. 

1  2  3  4  5  6  7 8
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Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Mó d vysílání 

Mód vysílá ní je osmibitová  hodnota. Využívá  
se vš ak pouze 2 cifer – č tvrtá  (bloková ní 
udržovacích zprá v) a sedmá  (bloková ní ladě ní 
vysílač e). 
 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 11H 

a stiskneme prostřední tlač ítko. Zhasne teč ka 
a můžeme nastavit první z osmi cifer této 
nastavovací položky. Hodnotu 0 nebo 1 
nastavujeme tlač ítky SA 4 a SA 6. Stiskem 
tlač ítka SA 5 se přesuneme na dalš í cifru, 
kterou nastavíme stejným způsobem. Tento 
postup opakujeme pro vš ech 8 cifer. Tlač ítkem 
SA 5 hodnotu potvrdíme a vrá tíme se zpě t do 
nabídky nastavovaný ch položek (rozsvítí se 
teč ka) a nastavená  hodnota se uloží. 
• Č tvrtá  cifra – pokud je nastavena na 

hodnotu 1, pak vysílač nevysílá 
udržovací zprávy – chová  se jako tichý  
objekt. 
Při použití GPRS komunikátoru G1 je 

nutné správně nastavit tuto položku na 
hodnotu 0. 

• Sedmá  (předposlední) cifra – nastavení na 
hodnotu 1 způsobí, že kodér nebude ladit 
vysílač  po I2C sbě rnici.  
Při použití GPRS komunikátoru G1 je 
nutné správně nastavit tuto položku na 
hodnotu 1. 

 
Ostatní cifry nemají vý znam a mě ly by bý t 
nastaveny na hodnotu 0. 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Identifikační čísla pro příjem 
telefonních zpráv 

Nastavovací položky 12H-19H se nastavují 
tak, aby každá  z nich obsahovala identifikač ní 
č íslo jedné zabezpeč ovací ústředny připojené 
na telefonní lince. U vysílač e je nutno tyto 
položky nastavit vždy, pokud chceme přená š et 
zprá vy přijaté tel. komuniká torem rá diem na 
PCO. Identifikač ní č ísla musí odpovídat 
identifikač ním č íslům nastaveným 
v jednotlivý ch zabezpeč ovacích ústředná ch. 
 
 

1  2  3  4  5  6  7 8

Nastavované hodnoty Nastavované hodnoty 
Přepínač Dekadicky Hexadecimálně Přepínač Dekadicky Hexadecimálně 
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Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
jednu z hodnot 12H – 19H a stiskneme 
prostřední tlač ítko. Zhasne teč ka a můžeme 
nastavit první ze č tyř cifer této nastavovací 
položky. Hodnotu 1 - F nastavujeme tlač ítky 
SA 4 a SA 6. Stiskem tlač ítka SA 5 se 
přesuneme na dalš í cifru, kterou nastavíme 
stejným způsobem. Tento postup opakujeme 
pro vš echny 4 cifry. Tlač ítkem SA 5 hodnotu 
potvrdíme a vrá tíme se zpě t do nabídky 
nastavovaný ch položek (rozsvítí se teč ka) a 
nastavená  hodnota se uloží. 
 
Pozor na zadá vá ní cifry 0, neboť vě tš ina 
ústředen ji posílá  jako 0AH a takto je nutno ji 
zadat. Jen pokud chceme přijímat zprá vy ve 
formá tu 3 + 2, pak nastavíme jako č tvrtou cifru 
hodnotu 0. 
 
U systému Global, EZS s ID shodnou 
s položkou 12 se hlá sí na č ísle vysílač e, ID 
shodná  s položkou 13 je o 4000H vý š e než  
vysílač , ID shodná  s položkou 14 je o 8000H 
vý š e než  vysílač , atd.  
 
Příklad: vysílač  má  č íslo 1, v sekci 12 má  
nastaveno 1111, v sekci 13 má  2222. 
Vš echny své zprá vy (otevření/zavření/porucha 
baterie......) posílá  na č íslo 1. Vš echny zprá vy 
přijaté přes tel. komuniká tor z EZS, která  se 
hlá sí ID č íslem 1111, posílá  na PCO také pod 
č íslem 1. Vš echny zprá vy přijaté přes 
tel.komuniká tor z EZS, která  se hlá sí ID č íslem 
2222, posílá  na PCO pod objektovým č íslem 
1+ 4000H. (4000H=16384, takže vý sledné 
č íslo objektu na PCO je 16385). Podrobně jš í 
popis připojová ní hlídaný ch objektů naleznete 
v dokumentaci „Driver NAM Global“, kap. 2.3 
Připojová ní hlídaný ch objektů (P83219_D04 
NET-G Driver NAM460.doc). 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Přepínač ústředna - kodér 

Přepínač  ústředna – kodér urč uje chová ní 
zařízení. Pokud je nastaven na hodnotu 1, pak 
se zařízení chová  jako zabezpeč ovací 
ústředna Amos 1600 – viz manuá l k ústředně  
Amos 1600. Pokud je tento přepínač  nastaven 
na hodnotu 0 – pak se zařízení chová  jako 
kodér DTX 04-K a platí informace uvedené 
v tomto ná vodu. 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 1AH 
a stiskneme prostřední 

tlač ítko. Zhasne teč ka a můžeme nastavit 
přepínač  ústředna - kodér tlač ítky SA 4 a SA 6. 
Stiskem tlač ítka SA 5 zadá vá ní ukonč íme 
(rozsvítí se opě t desetinná  teč ka).  
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Čas mezi vysíláním označených 
udržovacích zpráv 

Označ ené udržovací zprá vy mají obsah 
(kromě  identifiká toru jejich typu) stejný  jako 
udržovací zprá vy, přená š í se vš ak GSM sítí až  
na PCO. Při velkém poč tu objektů mohou tyto 
zprá vy neúmě rně  zatě žovat síť a proto je toto 
nastavení pevně  dá no. 
 
Při použití GPRS komunikátoru G1 je nutné 
správně nastavit tuto položku na  
hodnotu 240. 
 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 1CH 

a stiskneme prostřední tlač ítko. Zhasne teč ka 
a můžeme nastavit č as mezi vysílá ním 
označ ený ch udržovacích zprá v tlač ítky SA 4 a 
SA 6. Č as se nastavuje jako 3 cifry – 015 – 
255 minut. Hodnoty menš í než  15 minut se 
interpretují jako 15 minut. Stiskem tlač ítka  
SA 5 zadá vá ní ukonč íme (rozsvítí se opě t 
desetinná  teč ka).  
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Kó dy odesílané při výpadku a 
obnově vnější telefonní linky 

Od verze firmware 4.0 kodér hlídá  stav 
připojení vně jš í telefonní linky. Při vý padku 
vně jš í telefonní linky kodér nejpozdě ji do 20 
sekund detekuje tento stav a zač ne vysílat 
zprá vu nastavenou v položce 1FH. Souč asně  
připojí telefonní komuniká tor přímo na 
telefonní linku EZS, aby mohl zpracová vat její 
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zprá vy (cvakne relé a rozsvítí se LED HL 4). 
Při obnově  vně jš í telefonní linky je tento stav 
deteková n do 5 sekund, kodér přepojí telefonní 
linku EZS zpě t na vně jš í linku a odeš le zprá vu 
nastavenou v položce 20H. Tyto kódy jsou 
vždy odeslá ny v nejvyš š ích osmi bitech zprá vy, 
nezá visle na nastavení komunikač ního formá tu 
v položce 0E. Pokud je nastaven formá t 
telefonních zprá v 1 + X a vysílač  pracuje ve 
formá tu Global, pak tyto udá losti přichá zejí 
z objektu s č íslem o 14 x 4000H vyš š ím, než  je 
nastavené č íslo vysílač e. 
 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 1FH 
nebo 20H a stiskneme 
prostřední tlač ítko. Zhasne 
teč ka a můžeme nastavit 

kód pro vý padek nebo obnovu komunikace po 
sériové lince. Platné hodnoty jsou 00 až  FF. 
 
Například pokud nastavíme kód 45H, pak 
v případě  formá tu (položka 0E) nastaveného 
na hodnotu 2 (1 + 4) dojde na PCO kód 
4500H. 
 
Pokud nemá  bý t kód vý padku nebo obnovy 
telefonní linky přená š en na PCO, nastavte 
hodnotu 00. 
 
Podrobně jš í popis připojová ní hlídaný ch 
objektů naleznete v dokumentaci „Driver NAM 
Global“, kap. 2.3 Připojová ní hlídaný ch objektů 
(P83219_D04 NET-G Driver NAM460.doc). 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Kó d odesílaný při výpadku pojistek 

Od verze firmware 4.0 lze zajistit, aby kodér při 
chybě  pojistky PO2 nebo PO3 (tato pojistka se 
hlídá  pouze je-li napá jeno externí zařízení ze 
svorky AUX). Při chybě  pojistky je odeslá n kód 
nastavený  v nastavovací položce 21H. Tento 
kód je vždy odeslá n v nejvyš š ích osmi bitech 
zprá vy, nezá visle na nastavení komunikač ního 
formá tu v položce 0E. Pokud je nastaven 
formá t telefonních zprá v 1 + X a vysílač  
pracuje ve formá tu Global, pak tyto udá losti 
přichá zejí z objektu s č íslem o 14 x 4000H 
vyš š ím, než  je nastavené č íslo vysílač e. 

 
Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 21H 

a stiskneme prostřední tlač ítko. Zhasne teč ka 
a můžeme nastavit kód pro vý padek pojistek. 
Platné hodnoty jsou 00 až  FF. 
 
Například pokud nastavíme kód 45H, pak 
v případě  formá tu (položka 0E) nastaveného 
na hodnotu 2 (1 + 4) dojde na PCO kód 
4500H, v případě  formá tu 6 (0 + 8) dojde kód 
45000000H. 
 
Pokud nemá  bý t kód vý padku pojistek 
přená š en na PCO, nastavte hodnotu 00. 
 
Podrobně jš í popis připojová ní hlídaný ch 
objektů naleznete v dokumentaci „Driver NAM 
Global“, kap. 2.3 Připojová ní hlídaný ch objektů 
(soubor P83219_D04 NET-G DRIVER NAM 
460.doc). 
 
Před zavřením vysílače je nutné 
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 
 

1  2  3  4  5  6  7 8
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Testování zapojení 

Po připojení vysílač e a jeho nastavení je 
vhodné zkontrolovat připojení vš ech 
komponentů a také spojení na PCO. 

Testování vyvážených smyček 

Vysílač  přepneme do rež imu testová ní 
vyvá žený ch smyč ek ná sledujícím postupem: 
Stiskneme tlač ítko RESET a pak tlač ítko SA 5. 
Uvolníme tlač ítko RESET a po chvíli uvolníme  

tlač ítko SA 5. Před uvolně ním tlač ítka SA 5 se 
ozve melodie písnič ky „Ovč á ci, č tverá ci“. Na 
displeji by mě la svítit desetinná  teč ka. Pokud 
nesvítí, pak postup opakujeme. 
 

Nyní jsme v rež imu 
testová ní. Přepínač  
nastavíme na hodnotu 5 a 
stiskneme tlač ítko SA 5. 

Zhasne teč ka a dostaneme se do rež imu 
testová ní vyvá žený ch smyč ek. Tlač ítky SA 4 a 
SA 6 přepíná me testovanou smyč ku. LED HL 
2, 3, 4 ukazují, která  smyč ka se prá vě  testuje. 
 

Č erné koleč ko znamená , že LED svítí, bílé 
znamená , že LED nesvítí. 
 
Na displeji se souč asně  zobrazuje č íslo, které 
orientač ně  udá vá  odpor vyvá žené smyč ky. 
Toto č íslo je v rozmezí 0 – F. Vyvá ženost je 
indiková na rozsvícením LED HL 6, LED HL 7 
indikuje nevyvá ženou smyč ku. U optimá lně  
vyvá žené smyč ky na displeji svítí hodnota 7 
nebo 8. 
 
Před zavřením vysílače je nutné testovací 
režim opustit stiskem tlačítka RESET tak, 
aby na displeji blikala desetinná tečka! 

Testování napěťových smyček 

Vysílač  přepneme do rež imu 
testová ní napě ťový ch 
smyč ek ná sledujícím 
postupem: 
Stiskneme tlač ítko RESET a 

pak tlač ítko SA 5. Uvolníme tlač ítko RESET a 
po spuš tě ní melodie uvolníme tlač ítko SA 5. 
Na displeji by mě la svítit desetinná  teč ka. 
Pokud nesvítí, pak postup opakujeme. Nyní 
jsme v rež imu testová ní. Přepínač  nastavíme 
na hodnotu 6 a stiskneme tlač ítko SA 5. 
Zhasne teč ka a dostaneme se do rež imu 
testová ní napě ťový ch smyč ek. Tlač ítky SA 4 a 
SA 6 přepíná me testovanou smyč ku. Ledky HL 

2, 3, 4 ukazují, která  smyč ka se prá vě  testuje 
(viz kapitola Testová ní vyvá žený ch smyč ek). 
 
Na displeji se souč asně  zobrazuje 0 nebo 1, 
podle toho, zda na vstupu smyč ky je č i není 
připojeno napě tí (pokud je napě tí přiloženo, 
pak na displeji svítí 1, jinak 0, případná  inverze 
vstupů nastavená  v položce 7 je ignorová na). 
 
Před zavřením vysílače je nutné testovací 
režim opustit stiskem tlačítka RESET tak, 
aby na displeji blikala desetinná tečka! 

Testování telefonního komunikátoru 

Při testová ní telefonního komuniká toru musí 
bý t vysílač  v provozním rež imu, tzn. na displeji 
bliká  desetinná  teč ka. 
 
Na připojené zabezpeč ovací ústředně  
způsobíme ně jakou udá lost, která  vyvolá  
komunikaci po tel. lince a pak sledujeme 
displej. Zapnutím posledního bitu nastavovací 
položky 5 lze zapnout zvukovou signalizaci 
přijímaný ch zprá v, takže vysílač  při příjmu 
zprá vy pípá  podle přijímaný ch dat (viz kapitola 
Příznakové bity). 
 
Při vytá č ení telefonního č ísla se na displeji 
zobrazují č ísla odpovídající poč tu již  
vytoč ený ch cifer a souč asně  bliká  LED HL3. 

1  2  3  4  5  6  7 8
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Číslo smyčky  1 2 3 4 5 6 7 8 
2 
3 

Stav LED HL 2-4 

4         
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Po vytoč ení vysílač  zvedne telefonní linku a 
rozsvítí se LED HL 4, která  indikuje, že je 
zvednutá  linka. Při zvednuté telefonní lince 
displej zobrazuje ná sledující symboly: 
• č íslo – č íslo odpovídá  prá vě  přijímanému 

č íslu, 
• „u“ – zvedá  se telefonní linka, 
• „n“ – zavě š uje se telefonní linka, 
• „o“ – přijatá  data se posílají do GPRS 

komuniká toru G1, 
• „H“ – potvrzují se přijímaná  data – kissoff 

nebo se posílá  handshake, 
• „F“ – zvednutí telefonní linky 

zabezpeč ovací ústřednou (nemusí se 
zobrazovat vždy). 

 
Úspě š ná  telefonní komunikace vypadá  např. 
takto (při nastaveném dvouciferném 
vytá č eném č ísle): 
• „F“ – ústředna „zvedla“ telefonní linku, 
• 1 – deteková no vytoč ení prvního č ísla 

zabezpeč ovací ústřednou, 
• 2 – deteková no vytoč ení druhého č ísla 

zabezpeč ovací ústřednou, 
• … ná sleduje 5 sekundová  pauza, kdy 

vysílač  č eká , zda se nebudou vytá č et 
ně jaké dalš í č ísla. Pokud ne, pak zvedne 
telefonní linku (rozsvítí se ledka HL 4). 

• u – zvednuta telefonní linka, č eká  se na 
její ustá lení, 

• H – kodér posílá  handshake a č eká  na 
data, 

• XXXXXX – postupně  problikají přijímaná  
č ísla odpovídající identifikaci objektu a 
přenosovému kódu udá losti, 

• XXXXXX – postupně  problikají stejná  č ísla 
– zprá va se přijímá  2x, aby se zabrá nilo 
příjmu š patný ch dat (neplatí pro příjem 
zprá v s paritou), 

• o – přijatá  data se posílají do GPRS 
komuniká toru G1, 

• H – příjem dat se potvrzuje zpě t ústředně  
EZS, 

• XXXXXX– postupně  problikají data dalš í 
zprá vy, 

• o – opakuje se vysílá ní předchozích 
přijatý ch dat do GPRS komuniká toru G1, 

• XXXXXX – přijímají se opakovaná  data 
dalš í zprá vy, 

• o – přijatá  data se posílají do GPRS 
komuniká toru G1, 

• H – příjem dat se potvrzuje zpě t ústředně  
EZS. 

• n – zavě š uje se tel. linka. 
 
Symbol „o“ vysílá ní dat do GPRS 
komuniká toru G1 se nemusí zobrazit po každé 

zprá vě . Sprá vná  komunikace se vyznač uje tím, 
že po každý ch dvou opaková ních dat 
ná sleduje kissoff (H), a celá  komunikace je 
také symbolem H ukonč ena. 
 
U formá tů s paritou se posílá  kissoff již  po 
prvním příjmu dat. 
 
LED HL 4 může svítit také v případě , že kodér 
detekoval vý padek vně jš í telefonní linky a 
připojil telefonní komuniká tor přímo na EZS. 
Po obnově  vně jš í telefonní linky kodér do pě ti 
sekund přepojí telefonní linku zpě t a HL 4 
zhasne. 

Proč nefunguje tel. komunikace? 

Pokud vysílač  nedetekuje delš í dobu vytá č ení 
tel. č ísla, pak je buď š patně  nastaveno 
vytá č ení na straně  zabezpeč ovací ústředny, 
není zkratová na propojka JP 1, JP 2, JP 3 
nebo není sprá vně  připojena vně jš í telefonní 
linka. Je také vhodné zkontrolovat, zda není na 
straně  ústředny EZS nastavena příliš  dlouhá  
prodleva před nebo mezi vytá č ením 
telefonního č ísla, případně , zda ústředna EZS 
nevyžaduje oznamovací nebo vyzvá ně cí tón. 
Ústředna EZS musí bý t nastavena na impulsní 
vytá č ení tel. č ísla. 
 
Pokud vysílač  detekuje vytá č ení tel. č ísla, ale 
nezvedá  telefonní linku (zobrazují se cifry, ale 
nerozsvítí se HL 4), pak je patrně  chyba 
v nastavení poč tu vytá č ený ch č ísel. 
Zkontrolujte, zda první cifra položky 4 
nastavovacího rež imu odpovídá  poč tu cifer 
telefonního č ísla nastaveného 
v zabezpeč ovací ústředně , případně  nastavte 
č íslo v zabezpeč ovací ústředně  tak, aby bylo 
složeno z č ísel 8. Poslední cifra telefonního 
č ísla musí bý t 8, 9 nebo 0 a první cifra 
telefonního č ísla v EZS urč eného pro kodér 
vě tš í než  2. 
 
Ně které ústředny EZS před zahá jením 
komunikace testují telefonní linku tak, že ji 
zvednou, zavě sí, zvednou a pak zač ínají 
vytá č et telefonní č íslo. Toto testovací zvednutí 
tě sně  před vytá č ením kodér detekuje jako 
vytoč ení prvního telefonního č ísla. Proto je 
nutno testová ní telefonní linky v ústředně  EZS 
zaká zat a pokud to není možné (např. u Nikol 
1400), je potřeba hodnotu v první cifře položky 
4 kodéru o jedna zvě tš it.  
 
Pokud komunikace probě hne korektně , ale 
vysílač  nevysílá  data na pult, zkontrolujte, zda 
je sprá vně  zadá no identifikač ní č íslo ústředny 
v jedné z nastavovacích položek 12-19. 
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Testování spojení na PCO 

Pro testová ní spojení vysílač e GSM 1 na PCO 
není vytvořen ž á dný  testovací rež im, je nutné 
vyvolat libovolnou udá lost a zkontrolovat její 
přenos na pult. Na GPRS komuniká toru G1 
musí blikat oranžová  LED indikující spuš tě ní 
aplikace zpracová vající zprá vy z kodéru. 
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Příloha 1: Přehled 
nastavovacích položek 

 

0 Číslo vysílač e hodnoty 0 – 255  000 
1 Číslo sítě  platné hodnoty 00 – 63 00 
4 Nastavení parametrů 

komuniká toru 
první cifra udá vá  poč et cifer vytoč ený ch EZS před zvednutím 
sluchá tka,  
druhá  cifra udá vá  poč et zvoně ní, před zvednutím sluchá tka. 

22 

5 Příznakové bity 1 – pokud je nastaven, pak se vysílají dvojtónové handshake, 
2 – pokud je nastaven, pak příjem tel. formá tů s paritou, 
3 – nastaven, pokud se má  pípat při vysílá ní, 
4 – nastaven, pokud se má  softwarově  filtrovat napě tí na vstupech, 
5 – nastaven, pokud je povolena sériová  komunikace přes konektor 
CANON, (nepouž ito, nastavte 1), 
6 – nastaven, pokud je vysílač  napá jen přes vstup 13V=, 
7 – nastaven, pokud používá me handshake a kiss-off 1400 Hz, 
jinak 2300 Hz, souč asně  udá vá  pořadí dvojtónový ch handshake 
(pokud je nastavena první cifra) – hodnota 0 znamená , že se jako 
první vysílá  dvojtónový  handshake s mezerami, hodnota 1 
znamená , že se jako první vysílá  dvojtónový  handhsake bez mezer, 
8 – kodér pípá  při příjmu telegramů. 

00001010 

6 Formá t vysílá ní 0, 1 – pá smo 300 – 330 MHz - NAM system 2000, 
2 – pá smo 300 – 330 MHz - Radom, 
3 – pá smo 420 –470 MHz - Global. 

0 

7 Inverze napě ťový ch 
vstupů 

1 znamená , že se přísluš ná  napě ťová  smyč ka bude invertovat 00000000 

8 Konfigur. vstupy 1 znamená , že daná  smyč ka se používá  11111111 
11111111 

9 Smě rová ní zprá v 0 – vý stup na vysílač  I2C, 
1 – vý stup na vysílač  tří drá tový , 
2 – vý stup na sériovou linku, 
3 – vý stup na vysílač  TSM 452,453,454. 

0 

0E Formá t tel. zprá v 0 – 1 + 2 č íslice, 
1 – 1 + 3 č íslice, 
2 – 1 + 4 přená š ené č íslice(UNI 1), 
3 – 0 + 7 č íslic (Ademco Point ID, pouze pro NAM Global), 
4 – 1 + 8 č íslic (Ademco Point ID, EPS, pouze pro NAM Global), 
5 – 0 + 6 č íslic (EPS, pro NAM Global), 
6 – 0 + 8 č íslic (EPS, pro NAM Global), 
7 – 30 bitů (EPS, pro NAM Global). 

0 

0F Číslo skupiny objektů hodnoty 0 – 62. Horní č á st adresy vysílač e. Pouze pro formá t 
Global. 

00 

10 Perioda udržovacích 
zprá v 

hodnoty 0 – 255. Časový  interval mezi udržovacími zprá vami 
v sekundá ch. 

030 

11 Mód vysílá ní  2 – rež im sériové linky EPS/UNI (nastaven – EPS), 
3 – pokud je nastaven, pak vzít dolní byte kódu UNI, jinak 
překódovat podle tabulky, 
4 – udržovací zprá vy nevysílat, 
5 – hlídat spojení se zařízením UNI, 
7 – nastavení na hodnotu 1 způsobí, že kodér nebude ladit vysílač 
po I2C sběrnici. Tato cifra by mě la bý t vždy nastavena na hodnotu 
1 u kodérů s vysílač i DTX 04, 05, na hodnotu 0 u kodérů s vysílač i 
TSM450/1, TSM 452 F420 (F435, F450), TSM 453 F420 (F435, 
F450) a TSM 454 F420 (F435, F450).  

00001001 

12 1. identifikač ní č íslo  identifikač ní č íslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
13 2. identifikač ní č íslo  identifikač ní č íslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
14 3. identifikač ní č íslo  identifikač ní č íslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
15 4. identifikač ní č íslo  identifikač ní č íslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
16 5. identifikač ní č íslo  identifikač ní č íslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
17 6. identifikač ní č íslo  identifikač ní č íslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
18 7. identifikač ní č íslo  identifikač ní č íslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
19 8. identifikač ní č íslo  identifikač ní č íslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
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1A Přepínač  ústředna – 
kodér 

0 – kodér DTX 04,  
1 – AMOS 1600. 

0 

1C Čas označ ený ch 
udržovacích zprá v 

Čas mezi vysílá ním označ ený ch udržovacích zprá v v minutá ch. 
Pokud je tento č as menš í než  15, vysílají se označ ené udržovací 
zprá vy s periodou 15 minut. 

240 

1F Kód vý padku vně jš í 
tel. linky 

Kód vý padku vně jš í tel. linky se odeš le do 20 sekund poté, co byla 
vně jš í telefonní linka odpojena nebo zkratová na. 

A4 

20 Kód obnovy vně jš í 
tel. linky 

Kód obnovy vně jš í tel. linky se odeš le do 5 sekund poté, co byla 
vně jš í telefonní linka připojena ke svorká m RING a TIP 

64 

21 Kód vý padku 
pojistek 

Kód se odeš le při vý padku pojistky PO2 nebo PO3. 77 
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Poznámky 
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