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Co je nového? 

Program NetManager verze 2.00 a vyšší 
umož ňuje nastavovat všechny konfigurační 
polož ky sbě rné  stanice od nové  verze SW: 
xxx.210. Tato verze SW zavá dí do sbě rných 
stanic víceuž ivatelský systé m, který umož ní 
vlastníkovi rá diové  sítě , aby mohl bezpečně  
poskytovat rá diovou síť více nezá vislým 
už ivatelům. S tě mito novými funkcemi přibyly 
také  nové  nastavovací polož ky. 
Víceuž ivatelský systé m lze provozovat na 
obou typech sbě rných stanic RSN 450 a  
RSN 451. Nutný je pouze upgrade firmware 
sbě rných stanic a použ ití nové ho 
NetManageru. 
 
Pro sbě rné  stanice RSN 451 jsou významné  
nové  polož ky: Zá kaz scanová ní objektů a 
Načítat naskenované  polož ky, které  umož ní 
efektivně ji využ ít novou mož nost na sbě rných 
stanicích RSN 451, a to je automatické  
scanová ní objektů, které  jsou v dosahu dané  
sbě rné  stanice. Nelze opomenout ani polož ku 
Dvoufrekvenční síť, která  přepíná  sbě rnou 
stanici do rež imu komunikace v síti Global 2. 
 
Program NetManager od verze 1.16 existuje 
také  ve verzi Netmanager client, která  
umož ňuje prostřednictvím počítačové  sítě  
vzdá lený přístup na sé riový port počítače 
s driverem NET-G, ke které mu je fyzicky 
připojena sbě rná  stanice. Tímto způsobem lze 
z které hokoliv počítače v rá mci počítačové  sítě  
konfigurovat celou rá diovou síť Global. 
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Program NetManager 

Instalace 

Program NetManager vyž aduje operační 
systé m MS Windows 95 nebo vyšší. Počítač  
musí mít jeden volný sé riový port pro připojení 
sbě rné  stanice (mě řicí stanice) prostřednictvím 
sé riové  linky. Komunikační kabel KAB 05 
vyž aduje na straně  počítače konektor 
sé riové ho portu Canon 9. V případě  jiné ho 
konektoru použ ijte vhodnou redukci. 
 
Před instalací ukončete v počítač i všechny 
programy. Instalaci provedete spuště ním 
programu setup.exe. Spuště ní lze prové st 
např. z nabídky Start po stisku klá vesy Win, 
polož ka Spustit, Otevřít: a:\setup.exe 
 
Po spuště ní instalá toru stiskně te tlačítko Next. 
Po stisku tlačítka Browse můž ete změ nit cílový 
adresá ř pro ulož ení programu. 
C:\Program Files\NAM\NetManager  
Stiskně te tlačítko Next. 
Můž ete změ nit ná zev a umístě ní ikony pro 
spuště ní. 
Stiskně te tlačítko Next. 
Zkontrolujte sprá vné  nastavení. Zpě t se 
můž ete vrá tit stiskem tlačítka Back. 
Stiskně te tlačítko Next. 
Zaškrtně te polož ku Yes, Launch the program 
file. 
Stiskně te tlačítko Finish. 
Stiskně te tlačítko OK a uzavřete okno zbylé  po 
instalaci. 
Tím je instalace ukončena. 

Př ipojení 

Nastavení sbě rné  stanice je mož né  prové st 
z přenosné ho počítače přímo na místě , kde je 

stanice namontová na nebo ji lze přednastavit 
na jiné m místě  a instalovat ji již  nastavenou. 
Ná sledně  je mož no nastavení změ nit rá diovou 
cestou přes jinou sbě rnou stanici, nebo přes 
mě řicí stanici MRS 45x. Avšak po zakoupení 
sbě rné  stanice nejsou nastaveny nejdůlež itě jší 
parametry komunikace, a proto se prvotní 
nastavení musí prové st přes kabel KAB 05. 
Postup nastavení je uveden dá le. 
 
Pro nastavení sbě rné  stanice se použ ívá  
počítač  PC s programem NetManager. Toto 
PC se př ipojí ke sbě rné  stanici prostřednictvím 
kabelu KAB 05, který je na jednom konci 
zasunut do sé riové ho portu PC, na druhé  
straně  pak do konektoru na spodní straně  
bedny sbě rné  stanice. Jednotlivé  konektory 
kabelu jsou označeny proti zá mě ně . 

Spuš tě ní 

Program NetManager se spouští z prostředí 
MS Windows 95, 98, ME nebo MS Windows 
NT, Windows 2000 nebo Win XP spuště ním 
NetManager.exe. 
 
Program můž ete spustit např. z nabídky Start 
po stisku klá vesy Win, polož ka Programy, 
NetManager. 
 
V případě , ž e je spuště n AppDriver od NET–G, 
otevřete okno AppDriveru pomocí ikony na 
liště  vedle hodin. V okně  se stromem objektů 
klikně te pravým tlačítkem na polož ku stromu 
NAM 460 a levým tlačítkem vyberte volbu 
Konfigurace. (Pozn. Od verze AppDriveru 2.xx 
se spouští zvlá šť program NetManager - 
client). 
 
V případě , ž e jste při instalaci nezaškrtli 
polož ku Yes, Launch the program file, objeví 
se chybové  hlá šení Exception …  Třída není 
zaregistrová na.  
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Tuto situaci můž ete napravit spuště ním 
souboru register.bat, který je nainstalová n 
v adresá ři spolu s programem NetManager, 
obvykle v cestě   

C:\ProgramFiles\Nam\NetManager\.  
Po ú spě šné  registraci se objeví ná sledující 
okno. 

Příští spuště ní programu NetManager již  
probě hne bez zá vad. 
 

V případě , ž e je sé riový port, přes který by mě l 
NetManager komunikovat se sbě rnou stanicí 
již  obsazen jiným programem v prostředí 
Windows nebo port neexistuje, objeví se 
hlá šení: 
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Výbě r sé riové ho portu lze prové st v menu 
Sé riová  linka. 

 

Nač tení konfigurace Po ú spě šné m spuště ní programu NetManager 
se zobrazí ná sledující formulá ř: 
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V případě  komunikace s vozidlovou stanicí 
typu NCL 02 se změ ní polož ka „Typ zařízení“ 
na „Vozidlová  stanice“, navíc se objeví zá lož ka 
„Vozidlo“. 

Nač tení konfigurace sériovou linkou 

Pro nač tení konfigurace sbě rné  stanice, která  
je připojena sé riovou linkou, je nutno mít 
prá zdnou polož ku Cesta ke stanici nebo musí 
obsahovat číslo stejné  jako v polož ce 
Identifikace stanice a zadat sprá vné  heslo do 
polož ky Heslo a Vybrat už ivatele v polož ce 
Uživatel (implicitně  je nastaveno heslo na 
123456 pro už ivatele 1. sprá vce ) 
 
Pak stiskně te tlačítko Nač íst ze stanice. 
V případě , ž e bylo zadá no sprá vné  heslo, 
zaktualizují se všechny polož ky v celé m 
formulá ři. 
 

Dálkové nač tení konfigurace rádiovou 
cestou 

Dá lkovou konfiguraci sbě rné  stanice rá diovou 
cestou lze prové st prostřednictvím rá diové  sítě , 
do níž  lze přistoupit pomocí sbě rné  nebo 
mě řicí stanice, která  je připojena sé riovou 
linkou k počítač i s programem NET Manager. 
Pro konfiguraci je nutno zadat cestu v polož ce 
Cesta ke stanici (jako první uveďte číslo 
sbě rné  stanice připojené  k počítač i, dá le 
případně  čísla sbě rných stanic, přes které  
prochá zíte a nakonec číslo sbě rné  stanice, 
kterou chcete konfigurovat), dá le zadejte 
Uživatele a sprá vné  číslo do polož ky Heslo. 
Pak stiskně te tlačítko Nač íst ze stanice. 
V případě , ž e bylo zadá no sprá vné  heslo, 
zaktualizují se všechny polož ky v celé m 
formulá ři. 
 
Příklad:  

K programu NetManager je sé riovou linkou 
připojena sbě rná  stanice s identifikačním 
číslem 11. Cesta musí začínat stejným číslem 
11. NetManager bude komunikovat po sé riové  
lince se stanicí číslo 11 a pak rá diovou cestou 
přes stanici č . 13 se sbě rnou stanicí č . 01. 
Zadané  heslo musí odpovídat heslu, které  je 
zadané  na stanici č . 01. V poli identifikace 
stanice je nač tené  nebo zapisované  číslo 
cílové  stanice. 
 
Pozná mka: Dá lková  konfigurace trvá  relativně  
dlouho (i desítky sekund) a po tuto dobu 
obsadí rá diovou frekvenci. Můž e tak dojít 
k výpadku spojení s ně kterými objekty, které  
mají slabý signá l, protož e budou zarušeny 
komunikací mezi sbě rnými stanicemi.  

 
Pozn. rá diová  síť Global 2 minimalizuje 
nebezpečí rušení objektů, protož e datové  
modemy pracují na jiné  frekvenci než  objekty. 
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Chyba komunikace 

V případě , ž e při komunikaci programu 
NetManager se stanicí dojde k chybě  
komunikace, objeví se ná sledující hlá šení: 

Pokud se toto hlá šení objeví té mě ř ihned po 
pokusu o komunikaci, zkontrolujte připojení 
sbě rné  stanice přes sprá vný sé riový port, 
zapnuté  napá jení sbě rné  stanice apod. 
V případě  selhá ní komunikace rá diovou 
cestou, zkontrolujte sprá vné  zadá ní cesty a 
komunikaci zopakujte. 

Uživatel 

Polož ka Uživatel slouž í k nastavení už ivatele 
ve víceuž ivatelské m systé mu. Už ivatel č .1 
sprá vce má  neomezená  prá va načítat a mě nit 
polož ky jako v původní jednouž ivatelské  verzi. 
Navíc můž e mě nit nastavení pro jednotlivé  
už ivatele a vykoná vat tak sprá vu celé ho 
systé mu. 
 
Při přechodu na nový firmware sbě rných stanic 
se zapne víceuž ivatelský systé m a 
automaticky se př iřadí všechny stá vající 
objekty už ivateli č . 1 sprá vci. Není potřeba mít 
proto obavy z ně jaké  zbytečné  
komplikovanosti víceuž ivatelské ho systé mu 
oproti zvyklostem v původním systé mu 
jednouž ivatelské m. 
 
Jednotliví už ivatelé  mohou prová dě t pouze tyto 
č innosti: 
• nastavit Cestu ke stanici (pro komunikaci 

se vzdá lenými stanicemi), 
• zobrazit, definovat a smazat objekt 

v zadané m rozsahu adres (dle čísla 
už ivatelské ho ú č tu tj. dle zadané ho 
přístupové ho hesla je dá n povolený rozsah 
adres, jejich počet, cesta pro převod zprá v 

(CPZ) a cesta pro informace o hlídá ní 
sbě rnou stanicí (CPH)), 

• nelze zobrazit objekty ani nastavení jiných 
už ivatelů, 

• zobrazit konfigurační polož ky sbě rné  
stanice, 

• zobrazit vlastní cesty CPH, CPZ, 
maximá lní počet převá dě ných vysílačů, 

• pro vlastní objekty použ ít polož ky 
ze zá lož ky servis: Pozadí S-metru, Změ řit 
spojení se stanicí, 

• změ nit vlastní přístupové  heslo. 

Heslo 

Z důvodu bezpečnosti systé mu a ochrany 
nastavení sbě rné  stanice bude mít kaž dý 
už ivatel své  nastavení chrá ně no heslem, 
kterým se povolí ná sledná  konfigurace. Kaž dá  
sbě rná  stanice můž e mít zadané  jiné  heslo. 
Stanici nelze konfigurovat ani načíst její 
konfiguraci, pokud není zadané  sprá vné  heslo. 
V případě  zadané ho nesprá vné ho hesla a 
pokusu o nač tení nebo zapsá ní konfigurace se 
objeví hlá šení:
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Heslo je šestimístný číselný kód (pro už ivatele 
č . 1 sprá vce je implicitně  123456). V případě , 
ž e bude tento kód zadá n 3x nesprá vně , bude 
na PCO odeslá na technická  zprá va Pokus  
o ilegální př ístup ke konfiguraci sbě rné 
stanice a na dobu jedné  minuty se zablokuje 
přístup k dalšímu pokusu o zadá ní kódu. 
V případě  zadá ní sprá vné ho kódu se provede 
nač tení konfigurace a na PCO se vyšle 
technická  zprá va Legální př ístup ke 
konfiguraci sbě rné stanice. 
 
Změ nu hesla je mož né  prové st po zadá ní 
sprá vné ho původního hesla a stisku tlačítka 
Změ na hesla. 
 
Nastavení implicitní hodnoty hesla (123456), 
ale také  smazá ní všech už ivatelských 
nastavení lze prové st stiskem tlačítka Reset 
konfigurace, která  se nachá zí v zá lož ce 
Servis (funguje pouze př i př ipojení po 
sériové lince). 
 

Pro případ, kdy už ivatel heslo zapomene a 
nechce př ijít o nastavení konfigurace ve 
sbě rné  stanici, slouž í příkaz k přeč tení hesla 
v zakódované  formě , které  (za ú platu) po 
ově ření totož nosti zá kazníka servisní středisko 
NAM system, a.s. dekóduje. 
 
Doporučujeme změ nit heslo do sbě rné  stanice 
ihned po její montá ž i, vzhledem k všeobecné  
zná mosti a dostupnosti implicitního nastavení. 

Zapsání konfigurace 

Zapsá ní změ ně né  nebo nově  nastavené  
konfigurace do stanice lze prové st stiskem 
tlačítka Uložit do stanice v zá lož ce Základní. 
Objeví se ještě  dialogové  okno pro potvrzení 
nebo odmítnutí té to operace, zde důkladně  
zkontrolujte cestu pro konfiguraci, aby nedošlo 
k omylu a přepsá ní konfigurace jiné  sbě rné  
stanice.  
 

Pro zapsá ní konfigurace platí stejná  pravidla 
jako pro nač tení konfigurace viz kapitola 
Nač tení konfigurace včetně  podkapitol. 
 

Chyba komunikace můž e nastat rovně ž  
v případech, kdy jsou rá diovou cestou 
změ ně ny zá kladní komunikační parametry: 
Identifikace SS, číslo sítě  SS, frekvence 
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vysílače, frekvence přijímače. Po zapsá ní jsou 
nové  parametry ihned použ ity a změ ní 
nastavení komunikace pro odpově ď, která  pak 
obsahuje jiné  parametry než  původní dotaz. 
Ově ření sprá vné ho zapsá ní nových parametrů 
lze prové st nač tením dat dle změ ně ných 
parametrů. Nastavová ní tě chto parametrů 
nedoporuč ujeme provádě t rádiovou cestou, 
ale výhradně  sériovou linkou. 
 
Upozorně ní: Po provedení zápisu 
konfigurace je nutno provést znovu Nač tení 
konfigurace a zkontrolovat, zda je 
konfigurace sprá vně  zapsá na. Je rovně ž  
vhodné  si uklá dat kaž dou novou změ nu 
konfigurace do souboru jako archiv 
provedených změ n.  
 
Upozorně ní: Při změ ně  konfigurace rá diovou 
cestou postupujte obezřetně . Hrubá  chyba, 
kterou ně kteří už ivatelé  již  provedli je, ž e 
načetli konfiguraci jisté  stanice a potom ji chtě li 
zapsat s cestou do jiné  stanice. Zapomně li 
však změ nit polož ku identifikace SS a tím  

vyrobili dvě  stanice v síti se stejným 
identifikačním číslem! 

Konfigurač ní položky 

Všechny konfigurační polož ky jsou rozdě leny 
do 6 zá lož ek: 
• Zá kladní 
• Převá dě né  vysílače 
• Servis 
• Sprá vce 
• Vozidlo 
• komponentě  
 
Polož ky „Převá dě né  vysílače“ a „Vozidlo“ jsou 
dostupné  podle typu zařízení zvolené ho 
v polož ce „Typ zařízení“ na zá lož ce „zá kladní“. 

Základní konfigurač ní položky 

 
Zá kladní konfigurační polož ky jsou přístupné  
v zá lož ce Základní.

Záložka – Základní 

Cesta ke stanici Cesta pro komunikaci se vzdá lenou stanicí, viz Dá lkové  nač tení konfigurace rá diovou cestou. 

Identifikace stanice Obsahuje jedinečnou identifikaci sbě rné  stanice v rá mci celé  rá diové  sítě . Platné  identifikace 
sbě rných stanic jsou v rozmezí 0 – 62 a jsou vnitřně  převedeny na adresy 16128 – 16190 tak, 
ž e číslo 0 odpovídá  adrese 16128, číslo 1 odpovídá  adrese 16129 ...  číslo 62 odpovídá  
adrese 16190. Tyto adresy tedy nepouž ívejte v objektových vysílačích, protož e jsou 
vyhrazeny pro sbě rné  stanice. Číslo 1 doporučujeme nastavit na sbě rné  stanici, která  bude 
umístě ná  u PCO a číslo 0 nepouž ívat, protož e je to implicitní hodnota po resetu konfigurace 
sbě rné  stanice. 

Číslo sítě  SS Určuje číslo sítě  sbě rné  stanice. Toto číslo musí být stejné ve všech zařízeních v dané  síti a 
je v rozmezí 0-63. V objektových vysílačích musí být také  shodně  nastavena – pozice 1 
v nastavovacím rež imu. 

Čas kontroly spoj. 1 [s] První čas kontroly spojení s objektem. Pokud po tuto dobu nepřijde od objektu zprá va, 
vygeneruje se zprá va Není spojení s objektem. Tento čas se zadá vá  v sekundá ch v rozmezí 
0-255. 

Čas kontroly spoj. 2 [min] Druhý čas kontroly spojení s objektem. Pokud po tuto dobu nepřijde od objektu zprá va, 
vygeneruje se zprá va Není spojení s objektem. Tento čas se zadá vá  v minutá ch v rozmezí 
0-255. 

Čas kontroly spoj. 3 [min] Třetí čas kontroly spojení s objektem. Pokud po tuto dobu nepřijde od objektu zprá va, 
vygeneruje se zprá va Není spojení s objektem. Tento čas se zadá vá  v minutá ch v rozmezí 
1-255.  
Nastavení času na hodnotu 0 má  význam u stanic RSN 451 a slouž í pro automatické  
scanová ní objektů. U objektů s časem kontroly 3 = 0 nejsou převá dě ny ž á dné  zprá vy ani se 
nesleduje výpadek spojení, ale pouze se sledují statistická  data, průmě rná  hodnota S-metru a 
počet zprá v za 5 minut viz. zá lož ka Servis. Objekty, jejichž  zprá vy jsou takto nastavenou 
sbě rnou stanicí zachyceny a nejsou nadefinová ny v tabulce převá dě ných objektů, jsou do 
tabulky přidá ny s časem kontroly 3. Pro objekty, které  byly scanová ním přidá ny platí, ž e 
budou z tabulky smazá ny, pokud nebude od nich zachycena alespoň jedna zprá va kaž dých 
15 minut. 
Pozn. Takto přidané  objekty jsou ulož eny pouze v pamě ti RAM a v tabulce zůstanou jen 
dokud nebudou prová dě ny ně jaké  změ ny v tabulce převá dě ných objektů, reset konfigurace 
nebo reset stanice. Pro uchová ní nascanovaných objektů lze využ ít tlačítko Zapsat do 
souboru nebo tlačítko >> v zá lož ce Převá dě né  vysílače a pak tlačítko Ulož it do stanice. 
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S-metr pro LED Rozmezí: 0 – 99. Udá vá  hranici síly signá lu S-metru pro sledová ní výskytu rušení. Pokud je tato 
hranice překročena, pak stanice vyšle na PCO informaci o tom, kolikrá t byla tato hranice 
překročena a její maximá lní hodnotu. Časový interval vzorková ní je 4 s. Samotná  informace se 
pak posílá  co 15 minut. Doporučená  hodnota je 30. 

S-metr pro statistiku Udá vá  maximá lní hranici síly signá lu, do které  se bude vysílat ú daj o kvalitě  spojení na PCO. 
Pro objekty, které  mají ú daj vyšší než  nastavená  hodnota, sbě rná  stanice nebude vysílat 
statistiku na PCO. Doporučená  hodnota je 70. Nad touto hodnotou je spojení natolik kvalitní, ž e 
je zbytečné  vysílat statistické  informace. 

Perioda udrž . zprá v Střední doba mezi vyslá ním dvou udrž ovacích zprá v. Zadá vá  se v sekundá ch. Platné  hodnoty 
jsou 20 – 255, hodnoty menší než  20 budou převedeny na 20. S touto hodnotou souvisí čas 
kontroly spojení, který by mě l být zhruba desetiná sobný. Např. pro periodu udrž ovacích zprá v 
30 s doporučujeme zadá vat čas kontroly 5 min. 
V případě  nastavení polož ky Dvoufrekvenční síť se zprá vy přená šejí datovou sítí a nastavení 
polož ky slouž í pro určení času s jakou minimá lní periodou mají odchá zet označené  udrž ovací 
zprá vy, a to jen v případě , ž e se neodesílají jiné  zprá vy na PCO. Tj. polož ka určuje max. 
přípustnou dobu, po kterou se neodesílají ž á dné  zprá vy na PCO. V případě  bě ž né ho času 
kontroly 5 minut je doporučeno nastavit 200 s. Čas 30 s by neú mě rně  zatě ž ovat datovou síť, ve 
které  jsou zprá vy přená šeny s potvrzením.  

Použ ité  vstupy Udá vá , které  vstupy jsou použ ity a mají se přená šet na PCO. Sbě rné  stanice mají 2 vstupy a 
vozidlové  stanice mají vstupy 4.  
Pozn. U stanice RSN 451 se použ ití vstupů XC1, XC2 přímo vylučuje s použ itím výstupů Re1 a 
Re2. Tj. nelze použ ívat zá roveň vstup XC1 a výstup Re1 resp. XC2 a Re2. 

Inverze vstupů Zaškrtnuto u vstupů, které  se mají invertovat. (Tj. klidový stav je při připojené m napě tí na vstup). 

Výstupy 
 (Relé  1 a Relé  2) 

Umož ňuje nastavit aktuá lní hodnotu výstupů Relé  1 a Relé  2, (pozn. pro RSN 451: nesmí být 
nastaveno Použ ité  vstupy XC1 resp. XC2). Projeví se okamž itě  po ulož ení konfigurace do 
stanice. Vozidlové  stanice mají pouze jeden výstup (Relé  1). 

Připojená  zařízení Udá vá , která  zařízení jsou připojena k sé riové  lince (UNI 1, Goldcom a EA-2 nebo Amos 1600, 
DTX 04-K). pozn. Nastavení polož ky nemá  ž á dný vliv ani význam. Zprá vy z DTX 04 jsou 
zpracová vá ny automaticky. Ostatní zařízení je nutno připojit prostřednictvím kodé ru DTX 04. 

Kapacita akumulá toru Udá vá  kapacitu akumulá toru v Ah. Pokud použ ívá te akumulá tor, který není v seznamu, vyberte 
nejbliž ší vyšší hodnotu. Podle nastavené  kapacity akumulá toru se řídí čas kontroly dobíjení. 

Cesta k PCO Udá vá  cestu k PCO. Představuje ji seznam identifikací stanic oddě lených mezerami, kde 
poslední číslo je identifikace sbě rné  stanice PCO. Maximá lní počet stanic v cestě  je 6. Aby 
předá vá ní zprá v na PCO fungovalo, je nutné , aby se dvě  po sobě  jdoucí stanice v cestě  
navzá jem slyšely. Např. cesta k PCO „9 12 5“ znamená , ž e zprá va půjde ze stanice 9 na stanici 
12 a odtud na stanici 5, která  je souč á stí PCO. Cestu zadá vá me pouze tehdy, pokud se 
nastavovaná  sbě rná  stanice nedovolá  na PCO přímo, ale pouze přes jinou sbě rnou stanici. 
V tom případě  nesmí být zaškrtnuta polož ka „Nepouž ívat cestu pro převod zprá v“. Pokud se 
sbě rná  stanice dovolá  na PCO přímo a chceme cestu vyřadit, pak je nutno zaškrtnout polož ku 
„Nepouž ívat cestu pro převod zprá v“. Pozn. Zprá vy s cestou jsou delší a zbytečně  pak zatě ž ují 
síť, i když  to není zapotřebí. 
V případě  spojení se u sítí Global 2 mě ní význam ně kterých polož ek v cestě . Seznamu stanic 
v cestě  za sbě rnou stanicí Global 2 (která  obsahuje datový i sbě rný modem sítě  Global 2 tj. 
stanice na rozhranní heterogenní sítě  Global a Global2), již  nepokračuje seznam stanic v cestě , 
ale význam se mě ní na seznam cílových adres, tedy smě rová ní na více PCO. 
Př. Nechť je stanice č . 12 dvoj frekvenční, pak Cesta k PCO „7 9 12 5 1“ znamená  smě ruj 
zprá vu ze stanice 7 na stanici 9, pak na stanici 12 a pak ji smě ruj na PCO1 s adresou 12 a také  
PCO 2 s adresou 5. Doručení ze stanice 12 na PCO1 a PCO 2 již  zajišťují datové  modemy sítě  
Global 2. 
Pozn. Pro smě rová ní na více cílů se zpravidla použ ívá  konfigurace v datových modemech 
sbě rných stanic Global 2. Tento způsob smě rová ní na více cílů zadaný přímo do sbě rné  stanice 
se využ ívá  zřídka.  

Verze SW Tato polož ka obsahuje verzi programu, která  je ulož ena ve stanici. Tuto polož ku nelze nijak 
editovat. 

Relé 1 Relé 2 Zaškrtnutí způsobí propojení vstupu a výstupu Sbě rné  stanice. Například zaškrtnutí na řá dku 
Rele1 ve sloupci Tamper způsobí sepnutí Relé 1 při narušení tamperu bedny sbě rné  stanice.  
Pozn. Při svá zá ní více polož ek např. Tamper a Vstup XC2 s Relé 1 platí logický součet poplachů 
na vstupech. Tj. K sepnutí relé  stačí narušení tamperu nebo vstupu XC2 nebo obojího. K 
obnovení (rozepnutí) relé  dojde až  při obnovení na obou vstupech a odvysílá ní předchozího 
poplachové ho stavu rá diovou cestou.  
Pozn. U stanice RSN 451 se použ ití vstupů XC1, XC2 přímo vylučuje s použ itím výstupů Re1 a 
Re2. Tzn., ž e lze použ ívat zá roveň vstup XC1 a výstup Re2 nebo XC2 a Re1. 

Vysílací výkon Vysílací výkon sbě rné  stanice. Zadá vá  se číslo 0 – 255, které mu odpovídá  výkon 0 až  1 W. Při 
instalaci nastavte takový výkon, aby ú roveň S–metru při příjmu té to sbě rné  stanice byla vě tší 
než  55. 
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Čas kontroly IZ (ilegá lních zprá v): Vysílače vysílají ve zprá vá ch posloupnost čísel, která  slouž í k detekci 
existence ilegá lního vysílače v radiové  síti. Pokud přijde zprá va s identifikačním číslem, které  je 
uvedeno v seznamu převá dě ných vysílačů, ale s jiným číslem posloupnosti, pak je tato zprá va 
označena jako ilegá lní. Aby sbě rná  stanice poslala na PCO hlá šení o existenci ilegá lního 
vysílače v síti, musí přijít alespoň dvě  zprá vy s jiným číslem posloupnosti bě hem času, který zde 
nastavujeme. Tento čas se zadá vá  v minutá ch. Doporučená  hodnota je 5 minut. 

Už ivatel Nastavení už ivatele, který bude komunikovat se sbě rnou stanicí. 

Heslo Heslo pro přístup ke konfiguraci sbě rné  stanice pro zadané ho už ivatele. 

Čas rozš. udrž . zprá v Rozšířené  udrž ovací zprá vy jsou udrž ovací zprá vy určené  pro vozidlové  stanice NCL 02 a na 
jejich zá kladě  vozidlová  stanice vysílá  své  zprá vy o poloze. Pokud použ ívá te rozšířené  
udrž ovací zprá vy, je mož né  vysílá ní normá lních udrž ovacích zprá v vypnout nastavením periody 
udrž ovacích zprá v na hodnotu 0. Pokud vozidla se stanicemi NCL 02 nepouž ívá te, nastavte do 
času rozšířených udrž ovacích zprá v 0. Čas rozšířených udrž ovacích zprá v se zadá vá  
v sekundá ch. 

Typ zařízení Udá vá  typ cílové ho zařízení. V současné  době  existují dva typy zařízení – sbě rná  stanice a 
vozidlová  stanice NCL 02. Podle toho, který typ zařízení je vybrá n, se povolují vž dy pouze urč ité  
polož ky. 

Víceuž ivatelská  
verze SW 

Zatrž ení té to polož ky zpřístupní nové  nastavovací polož ky pro konfiguraci sbě rných stanic a 
sbě rných modemů s verzí SW >= xxx.200 (Tj. stanice obsahují polož ky pro víceuž ivatelský 
systé m). Bez zatrž ení funguje Netmanager jako dosud, tj. do verze 1.16. Pozn. Po nač tení 
konfigurace tlačítkem Načíst ze stanice se provede automatické  nastavení té to polož ky dle 
firmware sbě rné  stanice. 

 

Záložka – Základní, skupina – Ostatní 

Připojen PCO Zaškrtně te, pokud se jedná  o stanici (sbě rný modem) připojenou přímo k PC, na které m bě ž í 
AppDriver. 

Ext. Napá jení Zaškrtně te, pokud stanici napá jíte stejnosmě rným napě tím 12,5 – 13,8 V. Při tomto napá jení 
stanice nehlídá  stav baterie ani neřídí její dobíjení, nevysílá  výpadek sítě . 

Rozšířený odposlech Zaškrtně te, pokud chcete v odposlechu vidě t všechny platné  zprá vy se shodným číslem sítě , 
které  stanice zachytí. Pokud je tato volba vypnuta, pak stanice posílá  na odposlech pouze 
zprá vy od objektů nadefinovaných v převá dě ných vysílačích. Po zapnutí té to volby se na 
odposlech posílají i data nehlídaných objektů, které  nemají hlavičku s cestou. Vzrůstá  však 
pravdě podobnost příjmu neplatné  zprá vy (vzhledem k použ ité mu způsobu zabezpečení). 

Zá kaz odposlechu Zaškrtně te, pokud chcete, aby nepřichá zely ž á dné  odposlechnuté  zprá vy po sé riové  lince. 

PŘEVÁDĚNÍ 
UDRŽOVACÍCH ZPRÁV 

Zaškrtnutí tohoto pole způsobí, ž e sbě rná  stanice bude vysílat i všechny došlé  udrž ovací zprá vy 
převá dě ných vysílačů a ne pouze označené  udrž ovací. Tato volba má  opodstatně ní pouze 
v ně kterých výjimečných případech, jinak nepouž ívat, protož e dojde ke značné mu sníž ení 
propustnosti rá diové  sítě . 

Nepouž ívat cestu pro 
převod zprá v 

Zaškrtně te, pokud se sbě rná  stanice dovolá  přímo na sbě rnou stanici PCO. 

Dvoufrekvenční síť Zaškrtnutím tohoto políčka můž ete nakonfigurovat sbě rný modem pro prá ci ve dvoufrekvenční 
síti Global 2, kdy sbě rná  stanice předá vá  zprá vy síti stanic Radas, která  je pak dopravuje na 
PCO. Pozn. Tato volba vyřadí z č innosti polož ku Připojen PCO. Pozn. Změ ňte také nastavení 
položky Perioda udrž. zpráv ! 

Uklá dat zprá vy do 
vyrovná vací pamě ti 

Nové  sbě rné  stanice RSN 451 mohou při připojení k PC fungovat jako vyrovná vací pamě ť 
(buffer) bez nutnosti použ ívat další zařízení. Nastavením tohoto příznaku se vyrovná vací pamě ť 
aktivuje. Použ ívejte pouze pro stanici připojenou přímo k PC, na které m bě ž í AppDriver.  
Pozn. V případě  výpadku komunikace s AppDriverem se do bufferu neuklá dají zprá vy od 
mobilních objektů NCL02 - z důvodu ú spory místa ve prospě ch ost. zprá v. 

Zá kaz scanová ní objektů  Tato polož ka se zpřístupní a má  význam pouze pokud je nulová  polož ka Čas kontroly spoj. 3 
(viz její popis). Nastavení polož ky znamená , ž e již  nejsou přidá vá ny další zachytitelné  objekty 
s časem kontroly 3. Má  význam pro servisní ú čely, kdy je pož adová no zkoumat kvalitu spojení 
pro ně kolik vybraných objektů.  

Načítat naskenované  
objekty 

Tato polož ka umož ní načíst zachycené  objekty při stisku tlačítka Načíst ze stanice. Pokud není 
tato volba zatrž ena, budou nač teny pouze zadané  objekty bez zachycených (naskenovaných) 
objektů. Význam té to polož ky se projeví zejmé na v případě  rá diových sítí s mnoha objekty, kde 
je povoleno scanová ní objektů. Zabloková ní té to polož ky umož ní pracovat s konfigurací sbě rné  
stanice bez načítá ní tohoto velké ho množ ství naskenovaných objektů při kaž dé m nač tení 
konfigurace. Tím se zabrá ní zbytečné mu zatíž ení rá diové  sítě . 
Pozn. Sbě rné stanice se starš í verzí SW (1xx) nač ítají vždy vš echny objekty! 
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Převádě né vysílač e I. 

Tato polož ka je povolena pouze tehdy, pokud 
je v zá lož ce „zá kladní“ jako typ zařízení 

nastaveno „sbě rná  stanice“ a není zatrž eno 
Víceuž ivatelský systé m. 

Záložka – Základní, tlač ítka 

Zapsat do souboru Po stisku tlačítka Zapsat do souboru se otevře dialogové  okno, kde lze zvolit jmé no souboru a 
adresá ř pro ulož ení souboru s konfigurací sbě rné  stanice. Do souboru se ulož í všechna 
nastavení programu NetManager. 

Načíst ze souboru Po stisku tlačítka Nač íst ze souboru se otevře dialogové  okno, kde lze zvolit jmé no souboru a 
adresá ř pro nač tení konfigurace sbě rné  stanice ze souboru. 

Ulož it do stanice Provede se ulož ení konfigurace do stanice. 

Načíst ze stanice Provede se nač tení konfigurace ze stanice. 

Změ na hesla Po stisku tlačítka se otevře dialog pro zadá ní nové ho hesla a kontrolního opisu hesla. Po stisku 
tlačítka OK se provede změ na hesla. Pro změ nu hesla je nutno mít sprá vně  nastavenou 
polož ku Heslo v zá lož ce Základní. Pro kaž dou sbě rnou stanici lze nastavit jiné  heslo. 
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V systé mu Global neprobíhá  hlídá ní kontroly 
spojení s objektem až  na PCO, ale kaž dá  
sbě rná  stanice můž e tuto ú lohu od PCO 
přebrat pro urč itou č á st objektů (max. 255). 
Zá kladní výhoda spočívá  v tom, ž e se sníž í 
hustota rá diové ho provozu v síti tím, ž e se 
nebuduje vž dy přímé  rá diové  spojení  
Objekt – sbě rná  stanice – PCO, ale postačuje 
Objekt – Sbě rná  stanice. Sbě rná  stanice se 
chová  jako inteligentní retranslační stanice. 
Inteligence spočívá  mimo jiné  v tom, ž e 
nepřevá dí udrž ovací zprá vy z objektu, ale tyto 
zprá vy vyhodnocuje a generuje zprá vy  
o výpadku/obnovení spojení, které  se na PCO 
zobrazují. 
 
Z výše uvedené ho vyplývá , ž e kaž dý objekt 
v rá diové  síti musí být př idě len jako 
Převádě ný vysílač  prá vě  jedné  sbě rné  stanici 
v síti, která  pak hlídá  spojení s daným 
objektem. Rovně ž  kaž dá  sbě rná  stanice musí 
být definová na jako Převádě ný vysílač  
v ná sledující sbě rné  stanici smě rem k PCO. 
V případě , ž e sbě rná  stanice má  přímé  spojení 
na PCO, je definová na přímo na PCO.  
Je důlež ité , aby kaž dá  sbě rná  stanice mě la 
hlídané  spojení, protož e v případě  výpadku 
spojení se sbě rnou stanicí, dojde fyzicky ke  

ztrá tě  spojení také  s objekty, u kterých daná  
sbě rná  stanice sama spojení hlídá . Na PCO se 
tak objeví pouze informace o výpadku spojení 
se sbě rnou stanicí, ale informace o výpadku 
spojení s jednotlivými objekty se na PCO 
neobjeví, protož e tyto zprá vy generuje vž dy 
sbě rná  stanice, která  dané  objekty hlídá , ale ta 
v danou chvílí má  výpadek spojení. 
 
V případě  Sbě rné  stanice s objektovým 
zařízením DTX 04 nebo AMOS 1600, je nutno 
číslo tohoto objektu nastavit do tabulky, aby 
byly převá dě ny zprá vy od tohoto objektu a 
hlídá n výpadek spojení resp. porucha objektu. 
 
Ž ádný objekt nesmí být nikdy definován na 
více sbě rných stanicích. Výjimkou jsou 
mobilní objekty (pouze u provedení NCL 01), 
které  je vhodné  nadefinovat na všechny 
sbě rné  stanice v celé  rá diové  síti, aby mohlo 
být pokryto co nejvě tší ú zemí. U tě chto objektů 
však musí být nadefinová n čas kontroly vž dy 0, 
jinak bude dochá zet k výpadkům a obnová m 
spojení s objektem, a také  k hlá šení  
o ilegá lních vysílačích od různých sbě rných 
stanic podle polohy objektu na ú zemí v okolí 
sbě rných stanic.

Záložka – Převáděné  vysílače 

Číslo vysílače 
Číslo objektu 
Číslo skupiny objektů 
 

Číslo vysílače určuje jedinečnou identifikaci zařízení v rá mci celé  rá diové  sítě , a také  v PCO 
NET-G. Číslo vysílač e se skládá z č ísla objektu a č ísla skupiny objektů. 
Platí vztah:  
Číslo vysílač e = č íslo objektu + 256 x č íslo skupiny objektů 
Pro objektové  vysílače je č íslo objektu v rozsahu 0 až  255, pro sbě rné  stanice 0 až  62. 
Pro objektové  vysílače je č íslo skupiny objektů v rozsahu 0 až  62, pro sbě rné  stanice je číslo 
skupiny vž dy 63. 
př.  
objektový vysílač : 
Číslo vysílač e [32] = č íslo objektu [32] + 256 x č íslo skupiny objektů [0] 
Číslo vysílač e [288] = č íslo objektu [32] + 256 x č íslo skupiny objektů [1] 
sbě rná  stanice: 
Číslo vysílač e [16160] = č íslo objektu [32] + 256 x č íslo skupiny objektů [63] 

Čas kontroly Čas kontroly je doba, za kterou musí od objektu přijít alespoň jedna zprá va. Toto nastavení 
slouž í k zajiště ní kontroly spojení s objektem. Dle rizika napadení objektu a kvality spojení 
s objektem je mož no zvolit jeden ze tří nastavitelných časů kontroly (viz Zá kladní konfigurační 
polož ky). Čas kontroly 0 je vyhrazen pro tzv. tiché  objekty, u kterých se nekontroluje spojení, a 
pro mobilní objekty NCL 01.  

Seznam vysílačů V dolní č á sti zá lož ky Převádě né vysílač e jsou dvě  okna ve tvaru sloupce, která  tvoří seznam 
převá dě ných vysílačů. Obě  okna jsou rozdě lena vž dy na dva sloupce: čísla vysílačů a index 
času kontroly spojení nadefinovaných objektů ve stanici. Levé  okno obsahuje seznam již  
nadefinovaných objektů, pravé  okno signalizuje provedené  změ ny oproti stavu v levé m oknu. 
Index času kontroly je číslo 0 – 3. Nula znamená , ž e se u dané ho objektu nemá  hlídat výpadek 
spojení, čísla 1 až  3 znamenají, ž e se použ ije příslušný čas kontroly. Pokud v pravé m okně  není 
u času kontroly ž á dné  číslo, znamená  to, ž e objekt bude ze seznamu převá dě ných vysílačů 
odstraně n. 

Přidat Stiskem tlačítka Př idat přidá te do seznamu objektů jeden objekt dle nastavení polož ek Číslo 
vysílač e a příslušný Čas kontroly, které  jsou nad tlačítkem Př idat. 
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Převádě né vysílač e II. 

Tato polož ka je povolena pouze tehdy, pokud 

je v zá lož ce „zá kladní“ jako typ zařízení 
nastaveno „sbě rná  stanice“ a je zatrž eno 
Víceuž ivatelský systé m. 

>> Stisk tlačítka způsobí přenesení obsahu levé ho okna převá dě ných vysílačů do pravé ho. Tlačítko 
lze s výhodou použ ít při kopii konfigurace z jedné  sbě rné  stanice do druhé . 
Př.: Stiskem tlačítka Zapsat do souboru v zá lož ce Základní má te ulož enou konfiguraci 
původní sbě rné  stanice (nebo již  má te konfigurační soubor ulož ený). Potom připojíte novou 
sbě rnou stanici (popř. můž ete prové st reset konfigurace stiskem tlačítka Reset konfigurace 
v zá lož ce Základní). Stiskem tlačítka Nač íst ze souboru v zá lož ce Základní provedete nač tení 
konfigurace ze souboru (včetně  seznamu převá dě ných vysílačů). Stiskem tlačítka >> v zá lož ce 
Převádě né vysílač e přenesete seznam převá dě ných vysílačů do pravé ho okna. Stiskem 
tlačítka Uložit do stanice v zá lož ce Základní ulož íte nové  nastavení sbě rné  stanice. Kontrolu 
sprá vnosti nastavení provedete po stisknutí tlačítka Nač íst ze stanice v zá lož ce Základní. 

Odebrat Stiskem tlačítka Odebrat odeberete ze seznamu objektů jeden objekt dle nastavení polož ek 
Číslo vysílač e, které  jsou nad tlačítkem Odebrat. 
Upozorně ní: V případě , ž e dojde k odebrá ní vysílače ze seznamu Převádě ných vysílač ů (až  
po stisku tlačítka Uložení do stanice), dojde k vynulová ní tabulek s informacemi o hlídaných 
objektech ve sbě rné  stanici a na PCO přijde od všech převá dě ných objektů zprá va obnovení 
spojení. 

 



Program NetManager 

 
16 

Jak je patrné  z obrá zku v okně  Převá dě ných 
vysílačů přibyly polož ky. Předně  při zadá vá ní 
objektu je přidá na polož ka Už ivatel. Dá le 
přibyly polož ky pro nastavení Už ivatele.  
 
Význam a využití nových konfigurač ních 
položek 
 
I v jednofrekvenční síti lze smě rovat zprá vy na 
více PCO. Pozn.: zprá va se nerozdě lí 
(nerozmnož í) na více PCO – to umož ňuje až  
Global 2. Lze však pro kaž dý objekt stanovit, 
na které  PCO se budou zprá vy posílat, a to 
ještě  dle druhu zprá v (CPZ, CPH). 
 
Individuá lní nastavení cesty k PCO CPZ 
umož ní vlastníkovi sítě  sbě rných stanic Global 
nebo Global 2, aby připojoval např. pož á rní 
objekty na jiné  PCO a prodá val tak 
nadbytečnou kapacitu vlastní rá diové  sítě  a 
zá roveň poskytoval servis jiné mu PCO 
v oblasti kontroly hlídá ní kvality spojení 
s objektem. 
 
Individuá lní nastavení cesty k PCO CPH 
umož ní vlastníkovi sítě  sbě rných stanic Global 
nebo Global 2, aby připojoval např. pož á rní 
objekty na jiné  (pož á rní) PCO a prodá val tak  

nadbytečnou kapacitu vlastní rá diové  sítě  a 
mě l ná stroje pro sprá vu sítě  jako celku. 
Vlastník jiné ho PCO má  zá roveň mož nost 
zvolit si, kdo mu bude poskytovat servis 
v oblasti kontroly kvality spojení s objektem. 
(On sá m, vlastník sítě  nebo ještě  3. subjekt  
s vlastním PCO.) 
 
Pro kaž dé ho už ivatele můž e sprá vce nastavit 
individuá lně  CPZ a CPH, také  stanovit 
maximá lní počet převá dě ných vysílačů. 
Ostatní už ivatelé  mohou tyto polož ky pouze 
zobrazit. 
 
Kaž dý už ivatel s výjimkou sprá vce, který je bez 
omezení, má  implicitně  zadaný rozsah, ve 
které m můž e přidá vat nové  objekty viz tabulka. 
Už ivatel č . 1 sprá vce však můž e zadat pro 
libovolné ho už ivatele libovolné  číslo vysílače. 
Dotyčný už ivatel pak můž e takto zadaný objekt 
změ nit. 
 
V případě  využ ití funkce scanová ní objektů 
(čas kontroly 3 = 0), bude zachycený objekt 
automaticky přiřazen už ivateli dle implicitního 
rozsahu adres. Pokud příslušný už ivatel nemá  
nastaveno už ivatelské  heslo tj. neexistuje, pak 
se objekt přiřadí už ivateli č . 1 tj. sprá vce.

Pozn.: pro už ivatele č .1 sprá vce nelze polož ky 
CPZ a CPH 1 v tomto okně  editovat. Obě  jsou 
shodné  a totož né  s polož kou Cesta k PCO ze 
zá lož ky Zá kladní, kterou mě nit lze. 
 
Význam polož ky Nepouž ívat cestu pro převod 
zprá v v zá lož ce Zá kladní se plně  vztahuje 
pouze na Cestu k PCO, tj. také  na CPZ a CPH 
pro už ivatele č . 1 sprá vce. Na ostatní už ivatele 
se cesta k PCO nevztahuje. 
 
 

 

Interní č íslo Uživatel Implicitní 
heslo 

Implicitní rozsah adres  
(Číslo vysílač e) 

Maximální poč et 
vysílač ů/na 1 SS 

0 1 Sprá vce 123456 0 (0) 3FFF (16383) 256 
1 2 Už ivatel neexistuje 0000 (0) 07FF (2047) 30 
2 3 Už ivatel neexistuje 0800 (2048) 0FFF (4095) 30 
3 4 Už ivatel neexistuje 1000 (4096) 17FF (6143) 30 
4 5 Už ivatel neexistuje 1800 (6144) 1FFF (8191) 30 
5 6 Už ivatel neexistuje 2000 (8192) 27FF (10239) 30 
6 7 Už ivatel neexistuje 2800 (10240) 2FFF (12287) 30 
7 8 Už ivatel neexistuje 3000 (12288) 37FF (14335) 30 
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Servis 

Zá lož ka Servis umož ňuje nastavit frekvenci 
vysílače a přijímače, prové st ně které  servisní 
operace, změ řit a přečíst provozní ú daje o 
kvalitě  spojení v rá diové  síti. Mě řené  ú daje se 
vž dy týkají stanice, která  je na konci cesty 
zadané  v polož ce „cesta ke stanici“ na zá lož ce 
„zá kladní“ a pokud je prá zdná , tak kabelem 
připojené  sbě rné  stanice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Záložka – Převádě né vysílač e 

Už ivatel Nastavuje už ivatele pro prá ci s objekty.  
Pozn. Není-li přihlá šen už ivatel č . 1 sprá vce, nelze polož ku mě nit. 

Cesta pro převod zprá v 
(CPZ) 

CPZ: cesta k PCO pro převod zprá v: je určení čísla cesty pro převod zprá v generovaných 
objektem (označené  udrž ovací, stavové , datové ) 

Cesta pro hlídá ní (CPH) CPH: cesta k PCO pro hlídá ní objektu: je určení čísla cesty pro smě rová ní zprá v o objektu 
generovaných sbě rnou stanicí: (S-metr zprá v od objektu, výpadek/obnova spojení, ilegá lní 
vysílač /legalizace) 

Max. vysílačů Stanovuje maximá lní počet převá dě ných vysílačů pro dané ho už ivatele. 

Vysílačů Stanovuje aktuá lní počet převá dě ných vysílačů dané ho už ivatele. 

Načíst ze stanice Tlačítko je zobrazeno pouze pokud už ivatel č . 1 sprá vce prová dí nastavení jednotlivých 
už ivatelů a slouž í k nač tení nastavení už ivatele vybrané ho v polož ce Už ivatel viz výše. 

Ulož it do stanice Tlačítko je zobrazeno pouze pokud už ivatel č . 1 sprá vce prová dí nastavení jednotlivých 
už ivatelů a slouž í pouze k ulož ení nastavení už ivatele vybrané ho v polož ce Už ivatel viz výše. 

Změ na hesla Tlačítko je zobrazeno pouze pokud už ivatel č . 1 sprá vce prová dí nastavení jednotlivých 
už ivatelů a slouž í pouze k nastavení hesla už ivatele. Pozn.: neexistuje implicitní heslo pro 
jednotlivé  už ivatele s výjimkou sprá vce. 

Zrušení už ivatele Tlačítko je zobrazeno pouze pokud už ivatel č . 1 sprá vce prová dí nastavení jednotlivých 
už ivatelů a slouž í ke zrušení přístupové ho hesla už ivatele. Vedle zamezení přístupu už ivateli 
ke konfiguraci je význam také  pro scanované  objekty s číslem vysílače z rozsahu dané ho 
už ivatele, které  budou přidě lová ny sprá vci. 

Zruš obj. už iv. Tlačítko je zobrazeno pouze pokud už ivatel č . 1 sprá vce prová dí nastavení jednotlivých 
už ivatelů a slouž í ke zrušení všech objektů dané ho už ivatele. 
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Záložka – Servis 

Pozadí S-metru Stiskem tlačítka Změ ř it vedle polož ky Pozadí S-metru lze zjistit aktuá lní hodnotu S-metru 
pozadí. Tato hodnota má  význam pro zjiště ní ú rovně  rá diové ho rušení na kmitoč tu sbě rné  
stanice. 
Hodnoty od 0 do 10 lze považ ovat za optimá lní. Při použ ití aktivního dipólu jako přijímací anté ny 
je přípustná  hodnota do 15. Vyšší hodnoty signalizují nepřípustně  vysokou hodnotu rušení. 
Příč inou rušení mohou být jiné  anté ny a elektronická  zařízení v blízkosti anté n sbě rné  stanice. 
V ně kterých případech prá vě  z důvodu rušení není vhodné  použ ití aktivního dipólu, který spolu 
se slabým signá lem od vzdá lených objektů zesiluje i rušivé  signá ly nad přípustnou mez. 

Spojení se stanicí č . v. Po vyplně ní čísla objektu do polož ky Spojení se stanicí č . v. a stisku tlačítka Změ ř it lze zjistit 
aktuá lní průmě rnou hodnotu S-metru při příjmu zprá v od objektu na sbě rné  stanici a dlouhodobý 
průmě r poč tu přijatých zprá v počítaných bě hem ně kolika posledních pě timinutových intervalů. 
Tato funkce funguje pouze pro objekty, které  jsou na dané  sbě rné  stanici v seznamu 
Převádě ných objektů. (Pro ostatní čísla objektů je vrá cena hodnota S-metru 255.)  
Za předpokladu, ž e objekt je v klidové m stavu, je maximá lní počet zprá v od objektu dá n 
Periodou vysílá ní udrž ovacích zprá v. 
(pozn.: do verze programu 100.111 ve sbě rných stanicích byla zobrazovaná  hodnota 
průmě rné ho poč tu zprá v osminá sobná .) 
Minimá lní hodnota S-metru příjmu zprá v od objektu je 50. V případě , ž e je použ it aktivní dipól 
jako přijímací anté na na sbě rné  stanici, je minimá lní hodnota 60. 
Pro ustá lení statistických hodnot je potřebná  doba asi 1 hodina po zapsá ní změ ny konfigurace 
do sbě rné  stanice. 

Reset konfigurace Provede default nastavení všech parametrů sbě rné  stanice stejně  jako je nastavení od výrobce. 
Tuto volbu je nutno potvrdit/odmítnout v ná sledujícím dialogové m okně . Reset konfigurace lze 
prové st pouze u stanice připojené  sé riovou linkou. 
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Správce 

Zá lož ka „sprá vce“ umož ňuje sprá vci zobrazit 
aktuá lní stav definovaných už ivatelů a 
zejmé na načíst ze stanice a ulož it do souboru 
konfiguraci všech už ivatelů. Zá lož ka je 
přístupna pouze pokud je přihlá šen už ivatel  
č . 1 sprá vce. 
 
Pro uchová ní kompletního nastavení sbě rné  
stanice (sbě rné ho modemu) např. pro případ 

výmě ny celé  stanice při servisním zá sahu jsou 
dostačující dva soubory:  
1. *.kon viz zá lož ka Zá kladní 
2. *.uzv viz zá lož ka Sprá vce

Kal. synté zy Kalibrace synté zy umož ňuje zkalibrovat synté zu VF č á sti RVW 450 sbě rné  stanice, která  je 
připojena sé riovou linkou. Tuto volbu použ ijte pouze po výmě ně  VF č á sti nebo při poruše 
radiové  komunikace po konzultaci s techniky z firmy NAM system, a.s. Pozn.: pro vf díly RVW 
451 nemá  tato volba význam a vž dy skončí chybou. 

Kal. Pozadí Kalibrace pozadí umož ňuje zkalibrovat nejniž ší ú roveň pozadí. Před výbě rem té to polož ky je 
nutné  připojit na VF č á st sbě rné  stanice zatě ž ovací impedanci 50 Ω. Tuto volbu použ ijte pouze 
po výmě ně  VF č á sti nebo při poruše radiové  komunikace po konzultaci s techniky z firmy NAM 
system, a.s. Kalibrovat pozadí lze pouze u stanice připojené  sé riovou linkou. 
Pozn.: pro stanici RSN 451 nemá  tato volba význam a vž dy skončí chybou. Kalibraci lze prové st 
pouze v autorizované m středisku.  

Kal. A/D převodníku Kalibrace A/D převodníku slouž í k odstraně ní tolerance souč á stek v obvodech mě ření napě tí 
procesorové  desky. Má  vliv na sprá vné  ovlá dá ní napá jecího zdroje, dobíjení baterie a mě ření 
ú rovně  S-metru. Tuto volbu použ ijte pouze po konzultaci s techniky z firmy NAM system, a.s. 
Kalibraci A/D převodníku lze prové st pouze u stanice připojené  sé riovou linkou. 

Frekvence přijímače Lze vybrat jednu ze šesti přednastavených frekvencí. Pozn.: při změ ně  frekvence rá diovou 
cestou je nutno si uvě domit všechny důsledky té to změ ny (ztrá ta další komunikace/mož nost 
retranslace na původní frekvenci apod.) 
Upozorně ní: Frekvence musí být v souladu s „Povolením ke zř ízení a provozování 
vysílacích rádiových stanic pohyblivé pozemní služby a pevné služby“ vydaným 
příslušným odborem České ho telekomunikačního ú řadu. 

Frekvence vysílače Lze vybrat jednu ze šesti přednastavených frekvencí. Pozn. při změ ně  frekvence rá diovou 
cestou je nutno si uvě domit všechny důsledky té to změ ny (ztrá ta další komunikace/mož nost 
retranslace na původní frekvenci apod.) 
Upozorně ní: Frekvence musí být v souladu s „Povolením ke zř ízení a provozování 
vysílacích rádiových stanic pohyblivé pozemní služby a pevné služby“ vydaným 
příslušným odborem České ho telekomunikačního ú řadu. 

GPS Od verze 1.08 je mož né  nastavovat také  vozidlové  stanice NCL 02. Stiskem tlačítka „získat“ 
v okně  „GPS“ se pošle dotaz na aktuá lní polohu GPS na vozidlovou stanici dostupnou po cestě , 
která  je nastavena v polož ce „cesta ke stanici“ na zá lož ce zá kladní. Získané  informace se pak 
zobrazí v okně . 

 

Záložka – Servis 

Už ivatele do souboru Stiskem tlačítka se provede nač tení konfigurace už ivatelů ze stanice a ulož ení do souboru.  
Po stisku tlačítka se otevře dialogové  okno Ulož it jako s mož ností nastavení ná zvu souboru. 
Pak se provede komunikace se stanicí a ulož ení do souboru. 

Už ivatele do stanice Stiskem tlačítka se provede nač tení konfigurace už ivatelů ze souboru a ulož ení do stanice. 
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Vozidlo 

Zá lož ka „vozidlo“ umož ňuje nastavovat ty 
parametry, které  se týkají vozidlových stanic 
NCL 02. Tato zá lož ka je viditelná  pouze tehdy, 
je-li v polož ce „typ zařízení“ na zá lož ce 
„zá kladní“ nastaveno „vozidlová  stanice“. 
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Záložka – Vozidlo 

Platnost dat od majá ku [s] Sbě rné  stanice vysílají v pravidelných intervalech data, která  vozidlové  stanice přijímají a 
vyhodnocují jejich kvalitu signá lu. Polož ka Platnost dat od majáku udá vá  maximá lní dobu od 
příjmu dat od sbě rné  stanice, po kterou můž e vozidlo vyslat polohu té to sbě rné  stanici. Čím je 
hustší rá diová  síť, tím by tato hodnota mě la být niž ší. Pro síť s ně kolika sbě rnými stanicemi 
doporučujeme ponechat původní hodnotu 240 s. 

Mrtvý chod Změ ny polohy menší než  o zde uvedené  metry se berou jakoby vozidlo stá lo na místě  – zprá vy 
s polohou se odesílají v maximá lním mož né m intervalu dané m polož kou Perioda zpráv GPS 
[s]: Do.  

Vá hy krité rií: S-metr 
majá ku, Dé lka cesty 
k PCO, Stá ří dat majá ku 

Vá hy krité rií udá vají, do jaké  míry parametr ovlivňuje výbě r sbě rné  stanice, přes kterou se 
pošlou data na PCO. Mož né  hodnoty jsou 0 (ovlivňuje má lo) až  7 (ovlivňuje hodně ). Standardně  
doporučujeme nastavit všechny vá hy krité rií na hodnotu 1. 

Perioda zprá v GPS: Od Udá vá  minimá lní periodu zprá v s polohou vozidla. Tato perioda se použ ije, pokud se vozidlo 
pohybuje. Pokud je polož ka nulová , zprá vy při pohybu vozidla se nevysílají. 

Perioda zprá v GPS: Do Udá vá  maximá lní periodu zprá v s polohou vozidla. Tato perioda se použ ije, pokud vozidlo stojí. 
Pokud je polož ka nulová , zprá vy se nevysílají, pokud vozidlo stojí. 

GPS: Hlá sit poruchu Zaškrtnutím té to polož ky se generují zprá vy „Neplatná  data GPS“ a „Obnova platnosti dat GPS“, 
pokud dojde ke změ ně  stavu dat z GPS. Pokud tato polož ka zaškrtnuta není, pak se tyto zprá vy 
negenerují. 

Vysílá ní vstupů Při změ ně  stavu vstupu ve vozidlové  stanici se vysílá  zprá va o změ ně  stavu. Protož e se zprá va 
vysílá  bez potvrzová ní, její doručení s dostatečnou pravdě podobností je zajiště no opakovaným 
vyslá ním zprá vy. Celkový počet opaková ní je dá n souč inem obou polož ek. Je potřeba si 
uvě domit, ž e vě tší počet odeslaných zprá v o změ ně  stavu zahušťuje rá diovou síť a znemož ňuje 
komunikaci ostatních stanic. 

 



Program NetManager 

 
22 

O komponentě  

Zá lož ka „O komponentě “ obsahuje informace  
o verzi komponentu (programu) NetManager. 
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Program NetManager client 

Základní popis 

Program NetManager ve verzi Netmanager 
client, umož ňuje prostřednictvím počítačové  
sítě  vzdá lený přístup na sé riový port počítače 
s driverem NET-G, ke které mu je fyzicky 
připojena sbě rná  stanice. Tímto způsobem lze 
z které hokoliv počítače v rá mci počítačové  sítě  
konfigurovat celou rá diovou síť Global. 
 
Instalace, způsob ovlá dá ní a polož ky 
programu Netmanager client se v ničem neliší 
od programu Netmanager s výjimkou 
konfigurace připojení ke sbě rné  stanici.  

Podmínky provozu 

Na počítač i v rá mci místní počítačové  sítě  
musí existovat počítač , ke které mu je fyzicky 
sbě rná  stanice připojena. Na tomto počítač i 
musí bě ž et sprá vně  nakonfigurovaný program 
Com server, který je souč á stí instalace driveru 
programové ho vybavení NET-G. Ke Com 
serveru se potom prostřednictvím počítačové  
sítě  připojuje Netmanager client. Tato funkce 
není podporována na operač ních 
systémech Win 95, Win 98 (SE) a nižš ích! 

Nastavení síťové komunikace 

Po spuště ní je v horní liště  programu vedle 
ná zvu také  zobrazen status připojení: 
 

Po stisku menu Nastavení se objeví 
ná sledující dialogové  okno: 

 
 

V polož ce počítač  je potřeba nastavit síťový 
ná zev počítače uvozený dvě mi znaky \\, ke 

které mu je připojena sbě rná  stanice a 
v polož ce sé riová  linka nastavit sprá vné  číslo 
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sé riové ho portu. Výbě r potvrdíme stiskem 
tlačítka OK. 
 
Pokud se NetManager client ú spě šně  spojí se  

vzdá leným počítačem, zobrazí se popis 
připojení v horní liště  okna, kde je uveden 
ná zev počítače a sé riový port. 
 

V opačné m případě  se objeví okno 
s chybovým hlá šením. Pak je potřeba ově řit  

jmé no vzdá lené ho počítače, jestli je funkční a 
jestli na ně m bě ž í Com server.

Nastavení lokální komunikace 

Pokud je pož adová na konfigurace sbě rné  
stanice připojená  přímo k počítač i, na které m 

bě ž í NetManager client, potom se v okně  
Nastavení nevyplňuje polož ka počítač , zvolí se 
sé riový port a stiskne tlačítko OK.



Pozná mky 
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