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Ú vod 
 

Komunikátory REGGAE GT a REGGAE GTbz 
jsou zařízení umožňující příjem zpráv  
a událostí ze zabezpeč ovacích ú středen (EZS 
nebo EPS) a jejich následný  přenos různými 
přenosovými kanály na pult centrální ochrany 
(PCO). Příjem zpráv se uskuteč ňuje přes 
telefonní linku nebo sériovou linkou. Příjem 
událostí je zajiště n galvanicky oddě lenými 
vstupy. Dále komunikátory generují ně kolik 
událostí podle vnitřních stavů. Zprávy  
a události jsou pak kanálem GSM/GPRS 
přenášené na PCO. Jako záložní kanál pro 
přenos na PCO může bý t použita telefonní 
linka. 

Telefonní č ást komunikátorů REGGAE GT  
a REGGAE GTbz je schopna komunikovat  
s ú střednami EZS ve všech bě žný ch pulzních 
a DTMF formátech. Příjem vytáč ení 
telefonního č ísla z EZS může bý t pulzní  
i DTMF. Komunikace na PCO má stejné 
možnosti vytáč ení i přenosový ch formátů jako 
komunikace s EZS. Komunikátory jsou 
schopny zjistit poruchu na lince veřejné 
telekomunikač ní sítě  (VTS), odpojit tuto síť  
a dále přijímat zprávy z EZS a přenášet je  
na PCO kanálem GSM/GPRS. 

Konfiguraci komunikátorů je možné provádě t 
vzdáleně  kanálem GSM/GPRS nebo lokálně  
přes sériovou linku. 

Diagnostiku provozních a poruchový ch stavů 
komunikátorů je možné provádě t lokálně  přes 
sériovou linku nebo vzdáleně  kanálem 
GSM/GPRS. 

Komunikace zařízení REGGAE GT  
a REGGAE GTbz s PCO probíhá obousmě rně  
s potvrzováním příjmu zpráv z PCO. 

Spojení mezi komunikátory a PCO kanálem 
GSM/GPRS je pravidelně  kontrolováno. 
Vý padek komunikace je hlášen na PCO. 

Komunikátor REGGAE GTbz je verze 
komunikátoru REGGAE GT doplně ná o zdroj 
REGGAE a umístě ná do skříně . 
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Podmínky pro provoz zařízení 
 

Zařízení REGGAE GT a REGGAE GTbz je 
možné provozovat na základě  všeobecného 
oprávně ní vydaného  
ČTÚ  č . VO-R/1/12.2008-17. 

NAM system, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení 
REGGAE GT a REGGAE GTbz jsou ve shodě  
se základními požadavky a s dalšími 
příslušnými ustanoveními Smě rnice 1999/5/ES 
a Nařízení vlády č . 426/2000 Sb. 

Na komunikátory REGGAE GT a  
REGGAE GTbz jsou vydána „Prohlášení  
o shodě “, podle nařízení vlády  
č . 426/2000 Sb., která jsou uložena u vý robce 
zařízení. 

Zařízení musí bý t instalována a provozována 
v suchý ch prostorách a v rozmezí teplot -20 °C 
až +55 °C. 
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Popis komuniká toru REGGAE 
GT/GTbz 

 

Zá kladní technické parametry 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jm enovité  nap á jení REG G AE G T 10 – 15 V D C; m ax. 400 m A 

Prostředí třída II, vnitřní vš eob ecné  dle ČSN EN 50131-1 

Provozní tep lotní rozsah -20 °C až +55 °C 

 

V stup y 8x nap ě ťová  izolovaná  sm yčka (7x u REG G AE G Tb z) 

V ýstup y 2x p řep ínací kontakt relé  m ax. 1 A / 30 V D C (0.3 A / 60 V D C), 0.5 A / 125 V AC 

 

K om unikační kaná ly sé riová  linka RS232 (RxD , TxD , RTS, CTS) 

 sé riová  linka TTL (RxD , TxD , RTS, CTS) 

 telefonní kom uniká tor (linka V TS, linka EZ S) 

 G SM /GPRS kom uniká tor 

 
Z d roj RE G G A E  

Nap á jecí nap ě tí 230 V AC ± 10%  (207 V AC až 253 V AC) 

Nap á jecí p roud m ax. 0.15 AAC 

K m itočet nap á jecího nap ě tí 50 Hz ± 2 Hz 

V ýstup ní nap ě tí AUX > 13.10 V  @  50 m A; +25 °C 

V ýstup ní p roud AUX m ax. 50 m A 

Jiš tě ní výstup u AUX vratná  p ojistka 

Typ  zá ložního akum ulá toru 12 V , olově ný b ezú držb ový herm eticky uzavřený (V RLA/SLA) 

K ap acita zá ložního akum ulá toru 1.3 Ah, (2.3 Ah), 4 Ah, 7 Ah 

Nab íjecí p roud akum ulá toru typ . 400 m A, m ax. 435 m A 

 
G SM / G P RS 

K om unikační p á sm a 9 00 / 1800 / 19 00 M Hz 

V ýstup ní výkon 2 W  / 9 00 M Hz, 1 W  / 1800 M Hz, 1 W  / 19 00 M Hz 

G PRS třída 8 

Im p edance anté ny 50 Ω  

Typ  konektoru SM A 
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Deska komuniká toru REGGAE GT 
 

Deska komunikátoru REGGAE GT umožňuje 
ovládání a konfiguraci celého zařízení. 

Obsahuje svorkovnice pro připojení 
napě ťový ch izolovaný ch vstupů, reléový ch 
vý stupů a telefonních linek (EZS a VTS). Dále 
obsahuje konektory pro připojení sériový ch 
linek (RS232 a TTL) a konektor pro připojení 
antény GSM/GPRS. 

 

 

 

 
 

 
Napá jení komuniká toru REGGAE GT 
Napájecí napě tí se na komunikátor  
REGGAE GT přivádí na svorkovnice 
s označ ením „12V“ a „GND“. Kladný  pól 
napájení se připojuje na svorku „12V“, záporný  
na svorku „GND“. Komunikátor musí bý t 
napájen stejnosmě rným napě tím v rozsahu  
10 – 15 VDC. Napájecí napě tí nesmí mít 
zvlně ní vě tší než 0.2 Vrms. U napájecího napě tí 
nesmí při normálním provozu docházet 
k rychlejšímu poklesu než 2 V za 1 s. 

Střední proudový  odbě r komunikátoru je menší 
než 150 mA. Při komunikaci  GSM/GPRS 
může odbě r vzrůst až na 400 mA. Na tento 
odbě r musí bý t dimenzován napájecí zdroj. 

Napájení komunikátoru je možné vyvést  
z napájecího zdroje ú středny EZS, pokud je 
zdroj ú středny na přídavný  odbě r dostateč ně  
dimenzován. 

Jiště ní napájecího napě tí se předpokládá  
ve zdroji a to rychlou pojistkou o jmenovitém 
proudu 630mA až 1.6A  
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(F630mA/250V – F1.6A/250V). Pokud napájecí 
zdroj takovou pojistku na vý stupu neobsahuje, 
je nutné ji doplnit do napájecího přívodu 
komunikátoru (co nejblíže vý stupu napájecího 
zdroje). 

Napěťové izolované smyč ky 
Komunikátor má osm napě ťový ch izolovaný ch 
smyč ek I1 až I8, které se spínají přivedením 
napě tí o správné polaritě . Každý  vstup 
napě ťově  izolované smyč ky je realizován 
dvěma svorkovnicemi, u který ch je vyznač ena 
polarita přivádě ného napě tí. Ve verzi 
komunikátoru REGGAE GTbz je smyč ka I8 
využita pro přenos stavů „vý padek/obnova sítě  
230 VAC“. 

Každý  vstup je izolován optoč lenem. Pevnost 
izolace mezi vstupními svorkami vstupů I1 až 
I8 a ostatními obvody komunikátoru  
REGGAE GT je minimálně  1 kV. 

Aby byl vstup sepnut, musí bý t přivedené 
napě tí na vstupu déle než doba nastavená 
v konfiguraci komunikátoru (100 ms – rychlý  
vstup nebo 300 ms – pomalý  vstup). 

Reakci vstupu na přivedené napě tí lze 
invertovat v konfiguraci komunikátoru. 

Tabulka reakce vstupu na vstupní napě tí: 

stav smyč ky napě tí na 
smyč ce 

odbě r 

sepnuto – 
poplach 

+8 V až +40 V max. 6 mA 

neurč itý  stav +5 V až +8 V  
rozepnuto – 
klid 

-40 V až +5 V max. 6 mA 

Komunikač ní sériová  linka 
Sériová linka RS2 slouží k přenosu zpráv 
z EZS nebo EPS. Vyvedena je na pinové pole 
CON9. Ú rovně  této sériové linky jsou TTL. Pro 
propojení s ú střednami EZS nebo EPS může 
bý t nutná redukce ú rovní TTL z desky 
komunikátoru REGGAE GT na ú rovně  sériové 
linky konkrétní EZS nebo EPS. Základní typy 
redukcí na ú rovně  rozhraní RS232, RS422 
nebo RS485 získáte u vý robce NAM system, 
a.s. 

Diagnostická  a konfigurač ní sériová  linka 
Pro používání diagnostického a konfigurač ního 
softwaru na PC slouží konektor sériové linky 

RS1. Ú rovně  na tomto konektoru odpovídají 
standardu RS232. K propojení desky 
komunikátoru  
REGGAE GT a PC se používá kabelová 
redukce KAB 08. Pro kabelovou redukci se 
obraťte na vý robce NAM system, a.s. 

Reléové vý stupy 
Na desce komunikátoru REGGAE GT jsou dva 
reléové vý stupy RE1 a RE2 realizované dvěma 
nezávislými přepínacími reléovými kontakty. 

Označ ení svorkovnic je standardní. Společ ný  
vý vod přepínacího kontaktu je označ en „C“. 
Vý vod kontaktu, který  je v klidovém stavu 
sepnutý , má označ ení „NC“. Označ ení vý vodu 
kontaktu rozepnutého v klidu je „NO“. 

Zatížitelnost každého reléového vý stupu je 
max. 1 A / 30 VDC (resp. 0.3 A / 60 VDC) nebo 
0.5 A / 125 VAC. 

Tlač ítko RESET 
Tlač ítko RESET slouží k provedení inicializace 
stavu komunikátoru REGGAE GT. Dlouhé 
stisknutí tlač ítka RESET, delší než 1 s, 
provede restart komunikátoru. Při restartu 
komunikátoru je provedena inicializace všech 
komunikač ních linek. Restart komunikátoru 
nezpůsobí vymazání tabulky zpráv a událostí  
a odpovídá zapnutí napájení komunikátoru. 

Indikace stavů  komuniká toru LED diodami 
LED diody LD1 až LD4 na desce komunikátoru 
REGGAE GT slouží k indikaci stavu, ve kterém 
se komunikátor REGGAE GT nebo  
REGGAE GTbz nachází. 

Vý znam indikací LED diodami je následující: 

LD1 (modrá ) – stav EZS 
 nesvítí – klid 
 svítí – zvednutí linky 
 b liká  – p říjem  dat 
 zhasne na 0,5 s – p otvrzení dat 
 
LD2 (zelená ) – stav GSM/GPRS 
 nesvítí – vá žná  p orucha 
 b liká  1x za s – není G SM  signá l 
 b liká  2x za s – p řihlá š eno do G SM  
 svítí – p řihlá š eno do G PRS 
 
LD3 (ž lutá ) – porucha 
 nesvití – b ez p oruchy 
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 p očet b liknutí – číslo p oruchy 
 
 
LD4 (č ervená ) – vysílá ní dat 
 b liknutí – vysílá ní dat na PCO  
 svítí – není sp ojení s PCO  
 

Tabulka poruch indikovaný ch blikáním LED 
LD3 (žlutá): 

poč et 
bliknutí porucha 

2* vý padek sítě  230 V / 50 Hz 
3* vadný /chybě jící akumulátor 
5x rychle REGGAE bez konfigurace 
 * p ouze p ro verzi kom uniká toru REG G AE G Tb z 
Poruchové stavy se zobrazují sekvenč ně   
za sebou s periodou 1 sekunda. 

Konektor antény GSM/GPRS 
Pro připojení antény GSM/GPRS je na desce 
komunikátoru REGGAE GT konektor typu 
SMA. Ke komunikátoru může bý t použita 
jakákoliv anténa splňující požadavek provozu 
v pásmu GSM/GPRS 900/1800 MHz 
s impedancí 50 Ω . 

Anténa může bý t urč ená jak pro vnitřní, tak pro 
venkovní použití. 

Nejbě žně jší je použití antény s magnetickou 
patkou, která je uchycena na vně jší povrch 
skříně  ú středny nebo komunikátoru  
REGGAE GTbz. 

Telefonní č á st komuniká toru 
Telefonní č ást na desce komunikátoru 
REGGAE GT je schopna komunikovat  
s ú střednami EZS ve všech bě žný ch pulzních 
a DTMF formátech. Podporované jsou formáty 
3+2, 4+2, 4+3, Ademco Point ID (Contact ID), 
komunikač ní rychlost 10, 20 nebo 40 bps 
s handshake 1400 Hz, 2300 Hz nebo 
vícetónový . 

Vytáč ení telefonního č ísla může bý t v ú středně  
EZS nastaveno jako pulzní nebo DTMF volba. 

Komunikace do veřejné telekomunikač ní sítě  
(VTS) podporuje stejné formáty jako 
komunikace s EZS. Vytáč et č íslo na PCO je 
možné jak pulzní volbou, tak volbou DTMF. 

Telefonní komunikátor nevysílá oznamovací 
ani vyzváně cí tón ú středně  EZS, takže pokud 
má ú středna volitelné č ekání na oznamovací 
nebo vyzváně cí tón, je nutné jej vypnout. 

Pro připojení telefonní linky z ú středny EZS 
slouží svorkovnice s označ ením „T1“ a „R1“. 
Pokud má ú středna EZS komunikovat i přímo 
na PCO musí bý t telefonní linka VTS připojena 
na svorkovnice s označ ením „TIP“ a „RING“. 
Rovně ž pokud má komunikátor posílat zprávy 
a události na PCO telefonním kanálem, musí 
bý t telefonní linka VTS připojena  
na svorkovnice s označ ením „TIP“ a „RING“. 

Tamper komuniká toru 
Konektor TAMPER na desce komunikátoru 
REGGAE GT slouží k připojení až dvou 
tamperů. Konektor má dvě  řady pě ti pinů. Piny 
jednotlivý ch řad jsou spojené paralelně , kromě  
prostředních pinů, které nemají žádnou funkci. 
Pro připojení prvního tamperu slouží dva krajní 
piny z jedné (případně  druhé) řady pě ti pinů 
nad označ ením TMP1 na desce komunikátoru. 
Druhý  tamper se připojuje na dva krajní piny 
z druhé strany jedné (případně  druhé) řady pě ti 
pinů nad označ ením TMP2. U obou tamperů 
se předpokládá rozepnutí kontaktu v okamžiku 
narušení. 

Tamper skříně  komunikátoru REGGAE GTbz 
je standardně  připojen jako TMP1. 
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Zdroj REGGAE 
Komunikátor REGGAE GTbz je napájen  
ze střídavé rozvodné sítě  230 V / 50 Hz. 
K vytvoření stejnosmě rného napájecího napě tí 

13.8 V pro desku komunikátoru REGGAE GT 
slouží deska zdroje. Vý stupní stejnosmě rné 
napě tí z desky zdroje je zálohováno VRLA 
akumulátorem 12 V. 

 

 

 

 
 

Napá jení komuniká toru REGGAE GTbz 
Střídavé napájecí napě tí 230 V / 50 Hz se  
na komunikátor REGGAE GTbz přivádí  
na svorkovnice s označ ením „L“, „N“ a „PE“. 
Maximální proudový  odbě r komunikátoru 
REGGAE GTbz ze střídavé napájecí sítě  je 
menší než 150 mA. 

Zá ložní akumulá tor 
Záložní akumulátor se připojuje na č ervený   
a č erný  vodič  z desky zdroje zakonč ený  
fastonem. Deska zdroje zajišťuje obsluhu 
provozních stavů akumulátoru, tj. nabíjení  
a připojování a odpojování akumulátoru  
od stejnosmě rného vý stupu desky zdroje. 
Maximální nabíjecí proud akumulátoru je 

omezen na 435 mA. Akumulátor je při provozu 
desky zdroje ze střídavé sítě  230 V, trvale 
nabíjen na napě tí 13.8 V. Zdroj je urč en pro 
obsluhu VRLA akumulátoru 12 V s kapacitou 
v rozsahu 1.2 až 7.5 Ah.  

Deska zdroje zajišťuje automatické odpojení 
akumulátoru v případě  poklesu jeho 
svorkového napě tí pod 8.9 V při provozu 
komunikátoru z akumulátoru (tj. v době  
vý padku střídavého napájecího napě tí 230 V). 
I při nepřítomnosti střídavého napájecího 
napě tí 230 V je možné uvést komunikátor 
REGGAE GTbz do provozu připojením 
akumulátoru se svorkovým napě tím vě tším než 
11.5 V. 
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Napá jecí vý stup AUX 
Napájecí vý stup AUX je realizován 
svorkovnicemi s označ ením „AUX“ a „GND“. 
Vý stup je urč en pro případné napájení obvodů 
vstupů napě ťově  izolovaný ch smyč ek I1 až I7 
desky komunikátoru REGGAE GT. Při provozu 
komunikátoru ze střídavé sítě  230 V poskytuje 
vý stup AUX stejnosmě rné napě tí  
13.1 – 13.8 V. Při provozu komunikátoru 
ze záložního akumulátoru může napě tí  
na vý stupu AUX klesnout až na hodnotu 8.5 V. 
Maximální odbě r proudu z vý stupu AUX je  
50 mA. Vý stup AUX není izolován od ostatních 
č ástí komunikátoru REGGAE GTbz, takže jeho 
použitím pro napájení ně které smyč ky I1 až I7 
dojde ke zrušení izolovanosti příslušné 
smyč ky. 

Vý stup AUX je proti zkratu jiště n vratnou 
pojistkou. Ta zaruč uje omezení proudu 
procházejícího zkratem na vý stupu na méně  
než 100 mA. 

Indikace LED diodami na desce zdroje 
Na desce zdroje jsou umístě né dvě  LED diody. 
LED dioda s označ ením „AC“ svým svitem 
oznamuje přítomnost střídavého napě tí  
na vstupu 230 V. 

LED dioda s označ ením „AKU“ oznamuje 
propojení připojovacích vodič ů akumulátoru  
na vý stup desky zdroje. Při provozu 
komunikátoru REGGAE GTbz ze záložního 
akumulátoru svítí dioda „AKU“ tehdy, když je 
akumulátor připojen obvody zdroje na vý stup 
napájení. Jakmile obvody zdroje odpojí 
akumulátor z důvodu jeho nízkého svorkového 
napě tí (< 8.9 V) dioda zhasne. Dioda také svítí 
i při nepřipojeném akumulátoru a to v případě , 
že je připojeno střídavé napájecí napě tí 230 V. 

Pojistky 
Na desce zdroje jsou umístě né dvě  pojistky. 
Pojistka T800mA slouží k ochraně  vý stupu 
transformátoru ve zdroji při vážné poruše 
vý stupních obvodů zdroje. 

Pojistka F1.6A chrání obvody zdroje před 
přepólováním akumulátoru. Zároveň také 
chrání akumulátor při vážné poruše vý stupních 
obvodů zdroje. 

Doba provozu komuniká toru REGGAE 
GT/GTbz na zá ložní akumulá tor 
V níže uvedené tabulce jsou přibližné doby,  
po které jsou komunikátory REGGAE GT  
a REGGAE GTbz schopny provozu na záložní 
akumulátory různý ch kapacit. 

 

kapacita 
akumulátoru 

doba provozu 
pro nový  
akumulátor 

doba provozu 
pro starší 
akumulátor 

1,3 Ah 16 hodin 13 hodin 
2,3 Ah 45 hodin 36 hodin (1,5 dne) 
4 Ah 75 hodin 60 hodin (2,5 dne) 
7 Ah 120 hodin 96 hodin (4 dny) 

 

Doby uvedené v tabulce platí pro bě žný  provoz 
komunikátoru (cca 10 komunikací za den 
s EZS po telefonní lince vč etně  odeslání zpráv 
na PCO kanálem GPRS). Předpokládá se 
provoz komunikátoru až do napě tí 9 V  
na svorkách akumulátoru. 

Doba provozu pro nový  akumulátor uvedená 
v tabulce platí při kapacitě  akumulátoru 100 % 
jmenovité hodnoty. 

Doba provozu pro starší akumulátor platí při 
kapacitě  akumulátoru 80 % jmenovité hodnoty. 
Kapacitu 80 % jmenovité hodnoty bě žně  
dosahují standardní VRLA akumulátory  
po přibližně  2 letech provozu při pokojové 
teplotě  (20 °C až 30 °C), viz ú daje od vý robce 
akumulátorů. 
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Montá ž  komuniká toru 
REGGAE GT/GTbz 

Požadavky na umístění 
komuniká toru REGGAE GT 
Při manipulaci s deskou komunikátoru 
REGGAE GT dbejte zvý šené opatrnosti, aby 
nedošlo k poškození (polámání) feritový ch 
tlumivek zejména na spodní straně  desky. 

Desku upevně te do skříně  ú středny nebo 
jiného zařízení č tyřmi samolepícími 
distanč ními sloupky (přiloženy v balení 
komunikátoru REGGAE GT). Při umístě ní 
desky komunikátoru na kovový  podklad 
zajistě te volný  prostor pod její spodní stranou. 
Zkontrolujte, zda případné nerovnosti podkladu 
nejsou příliš blízko souč ástkám na desce. 
Minimální vzdálenost mezi souč ástkami  
a podkladem musí bý t vě tší než 3 mm.  

Požadavky na umístění 
komuniká toru REGGAE GTbz 
V zadní stě ně  kovové skříně  komunikátoru 
REGGAE GTbz jsou připraveny otvory pro 
protažení veškeré kabeláže. Otvory jsou 
z vý roby zaslepeny. Z potřebný ch otvorů 
odstraňte zaslepovací plechová koleč ka  
a protáhně te kabeláž dovnitř skříně  
komunikátoru. 

Skříň komunikátoru upevně te na zeď pomocí 
tří šroubů, pro které jsou urč eny tři otvory  
na zadní stě ně  jeho kovové skříně . Dva otvory 
v horních rozích skříně  jsou přizpůsobeny 
pro zavě šení. Do třetího otvoru uprostřed dolní 
č ásti skříně  zašroubujte šroub, který  zafixuje 
skříň proti vyklouznutí ze zavě šení. 

Po dokonč ení montáže kovové skříně  na zeď 
vždy zkontrolujte pevnost uchycení, aby 
nedošlo k pozdě jšímu zraně ní osob nebo 
poškození majetku uvolně ním skříně  
komunikátoru ze zavě šení! 

Připojení antény GSM/GPRS 
Anténa GSM/GPRS musí bý t umístě na vně  
kovové skříně , ve které je umístě n 
komunikátor, jinak nebude zaruč ena správná 
komunikace. 

Koaxiální kabel od antén urč ený ch do interiéru 
bý vá tenký  a ohebný . Takové typy antén lze 
bez vě tších problémů připojit přímo  
na konektor SMA komunikátoru. Vždy je 
potřeba dávat pozor, aby nedošlo ke zlomení 
koaxiálního kabelu, resp. k ostrému ohybu  
na malém polomě ru. 

Externí anténu je vhodné propojit 
s komunikátorem kvalitním koaxiálním 
kabelem (impedance 50 Ω ), např. typ RLA10. 
Takový  typ koaxiálního kabelu nelze přímo 
připojit na konektor SMA komunikátoru. Pro 
připojení neohebného koaxiálního kabelu  
na konektor komunikátoru použijte krátkou 
kabelovou redukci s příslušnými konektory 
(např. SMA <---> N). 

Připojení vstupů  
Připojte vstupy napě ťový ch izolovaný ch 
smyč ek. Podrobně jší informace k funkci vstupů 
naleznete v popisu vstupů a v popisu 
konfigurace komunikátoru. 

Připojení vý stupů  
Připojte reléové vý stupy. Podrobně jší 
informace o technický ch parametrech  
a funkcích vý stupů naleznete v popisu 
reléový ch vý stupů a v popisu konfigurace 
komunikátoru. 
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Připojení telefonních linek 
 

 

 

 
 

 

Připojte telefonní linku RING/TIP ú středny EZS 
na svorkovnice označ ené „R1“ a „T1“ desky 
komunikátoru REGGAE GT.  

Pro správnou funkci telefonní komunikace 
mezi EZS a komunikátorem není nutné 
připojení k lince VTS. Komunikátor v případě  
nepřipojené linky VTS automaticky přechází  
na straně  EZS do režimu simulované linky. 
V režimu simulované linky je na svorkovnicích 
„R1“ a „T1“ desky komunikátoru REGGAE GT 
napě tí cca 23 V při nezvednuté lince ze strany 
EZS. 

Pokud požadujete zachovat možnost 
komunikace ú středny EZS na PCO, připojte 
telefonní linku VTS na svorkovnice označ ené 
„RING“ a „TIP“ desky komunikátoru  
REGGAE GT. Rovně ž v případě  požadavku 
telefonní komunikace komunikátoru na PCO 

musí bý t připojena linka VTS. V případě  
poruchy telefonní linky VTS (pokles napě tí  
na lince) je linka automaticky odpojena, aby 
nedocházelo k ovlivně ní telefonní komunikace 
mezi EZS a komunikátorem. 

Má-li bý t funkč ní telefonní přístroj zapojený   
na svorky R1/T1 ú středny EZS, musí bý t 
k dispozici připojení komunikátoru na linku 
VTS. Deska komunikátoru REGGAE GT není 
schopna funkce GSM brány. 

Podrobně jší informace o technický ch 
parametrech a funkcích telefonní komunikace 
naleznete v popisu telefonní č ásti 
komunikátoru a v popisu konfigurace 
komunikátoru. 
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Připojení napá jení komuniká toru 
REGGAE GT 
Připojte napájení 10 – 15 V komunikátoru 
REGGAE GT. Vedení vodič ů napájecího 
napě tí, které je použito pro komunikátor, musí 
bý t zajiště no proti možné sabotáži zkratem. Je 
tedy nevhodné použít stejné napájení jako pro 
č idla, kde zkrat tohoto obvykle relativně  
snadno dostupného napájení způsobí 
nefunkč nost komunikátoru. Je nutné, aby  
na napájecích svorkách komunikátoru byly 
dodrženy parametry uvedené v popisu 
napájení komunikátoru REGGAE GT. 
Podrobnosti k technickým parametrům 
napájecího napě tí naleznete v popisu napájení 
komunikátoru REGGAE GT. 

Připojení napá jení komuniká toru 
REGGAE GTbz 
Připojte napájení 230V komunikátoru 
REGGAE GTbz na svorky „PE“, „N“ a „L“ 
desky zdroje. Připojení do rozvodné sítě  
230V realizujte pohyblivým síťovým přívodem 
se zástrč kou. Pohyblivý  síťový  přívod musí 
vést prů chodkou. V průchodce musí bý t 
dobře fixován proti vytržení. Zároveň 
průchodka chrání přívod proti prodření izolace 
o ostrou hranu skříně . Síťová  zá suvka musí 
bý t v blízkosti zařízení a musí bý t dobře 
přístupná . Nadproudová  ochrana musí bý t 
souč á stí instalace síťové zá suvky 
v budově. V případě  potřeby lze pohyblivý  
přívod se zástrč kou nahradit pevným 
připojením. Připojení pevný m přívodem smí 
provést pouze osoba s platný m 
osvědč ením k takové č innosti! Podrobnosti 
k technickým parametrům napájecího napě tí 
naleznete v popisu napájení komunikátoru 
REGGAE GTbz. 

Konfigurace a otestová ní 
komuniká toru 
Nakonfigurujte komunikátor lokálně  z PC 
programem NAM Manager (připojením přes 
sériovou linku), případně  vzdáleně  rovně ž 
programem NAM Manager nebo z webového 
rozhraní. Postup konfigurace naleznete 
v popisu nastavení komunikátoru. 

Otestujte všechny instalované komunikač ní 
kanály (komunikaci s ú střednou EZS, 
komunikaci s PCO a GSM/GPRS). Dále 

otestujte funkce všech instalovaný ch vstupů  
a vý stupů. K otestování lze s vý hodou použít 
propojení sériovou linkou s PC a program  
NAM Manager. Podrobnosti k možnostem 
testování naleznete v popisu diagnostiky 
komunikátoru. Ke zbě žnému otestování funkce 
komunikátoru lze využít indikaci stavů LED 
diodami LD1 až LD4 (viz indikace stavů 
komunikátoru LED diodami). 
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Kódy NET-G 
 

Ve verzi REGGAE GTbz jsou nově  
implementované kódy pro NET-G.  

 

 

 

 

Č Z Z  Z práva P opis 

-1500 Pokles nap á jení 
Tato zp rá va se generuje p ři detekci p oklesu 
nap á jení p od 9 V . Nap ř. p ři vyp nutí 
kom uniká toru 

-1501 Pouze p ro testy NAM  Pouze v testovací verzi F W  

-1502 G SM  Info 
Inform ace o stavu m odem u. V e výchozím  
stavu konfiguračně  vyp nuto. Lze p ovolit 
p ouze ve fyzických p oložká ch. 

-1503 Autoreset 
Z p rá va generovaná  p ři autom atické m  resetu, 
p okud REGG AE 2 hodiny nekom unikuje 
(nep řijím á  data) 

-1504 Tep lota 
Inform ace o tep lotě , kterou p oskytuje m odem . 
K onfiguračně  vyp nuto. D á  se zap nout p ouze ve 
fyzických p oložká ch 

-1505 O dp ojení b aterie 
Z p rá va se generuje p ři detekci nep řítom nosti 
b aterie. Přítom nost b aterie se testuje v intervalu 
1 m inuta 

-1506 Přip ojení b aterie G eneruje se do 1 m inuty p o p řip ojení b aterie 

-1507 V ýp adek 230V  
G eneruje se p ři detekci výp adku 230V . V e fyzické  
konfiguraci je nastaveno zp oždě ní generová ní 
zp rá vy na 5 m inut. 

-1508 Přip ojení 230V  
G eneruje se p ři ob nově  230V . V e fyzické  
konfiguraci je nastaveno zp oždě ní generová ní 
zp rá vy na 3 m inuty. 

-1509  Nízké  nap ě tí b aterie 
Z p rá va se generuje p ři p oklesu nap ě tí b aterie p od 
11V  

-1510 JTS odpojeno Inform ace o odp ojení JTS (p okud je p oužita) 

-1511 JTS připojeno Inform ace o p řip ojení JTS (p okud je p oužita) 

-1512 Upgrade FW Z p rá va se generuje p ři up grade F W  REG G AE (od 
verze 2.8) 

O d  verze 3 .0 (od verze 3.0 lze definovat význam  vstup u I1 – I8, p odle toho se p ak generují 
odp ovídající zp rá vy) 
-1520 Poplach na smyč ce Pop lach na sm yčce I1 – I8 (dle konfigurace) 

-1521 Obnovení poplachu O b novení p op lachu na sm yčce I1 – I8 (dle 
konfigurace) 

-1522 Požár na smyč ce Požá r na sm yčce I1 – I8 (dle konfigurace) 

-1523 Obnovení požární smyč ky O b novení p ožá ru na sm yčce I1 – I8 (dle 
konfigurace) 

-1524 Tíseň na smyč ce Tíseň na sm yčce I1 – I8 (dle konfigurace) 

-1525 Obnova tísňové smyč ky O b novení tísně  na sm yčce I1 – I8 (dle 
konfigurace) 

-1526 Porucha na smyč ce Porucha na sm yčce I1 – I8 (dle konfigurace) 
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Č Z Z  Z práva P opis 

-1527 Obnova poruchy na smyč ce O b novení p oruchy na sm yčce I1 – I8 (dle 
konfigurace) 

-1528 Režim DEN Z ap nutí režim u D EN na sm yčce I1 – I8 (dle 
konfigurace) 

-1529  Režim NOC Z ap nutí režim u NO C na sm yčce I1 – I8 (dle 
konfigurace) 

-1530 Vý padek 230V na smyč ce V ýp adek 230V  na sm yčce I1 – I8 (dle 
konfigurace)1 

-1531 Obnova 230V na smyč ce O b nova 230V  na sm yčce I1 – I8 (dle konfigurace)1 

-1532 Vý padek baterie na smyč ce V ýp adek b aterie na sm yčce I1 – I8 (dle 
konfigurace)1 

-1533 Obnova baterie na smyč ce O b nova b aterie na sm yčce I1 – I8 (dle 
konfigurace)2 

-1534 PPZ/ZDP vypnuto PPZ  vyp nuto na sm yčce I1 – I8 (dle konfigurace) a 
EZ S. B lokuje p řenos a generová ní vš ech zp rá v. 

-1535 PPZ/ZDP zapnuto O b noví p řenos a generová ní vš ech zp rá v na 
sm yčce I1 – I8 (dle konfigurace) a EZ S 

 

1 U  HW  verze G Tb z, tzn. verze se zdrojem  NAM  je 
výp adek/ob nova 230V  p evně  p řip ojen na sm yčku 
I8 a generuje se zp rá va s jiným  kódem . 

2Uživatelská  funkce. V e verzi se zdrojem  NAM  se 
generuje jiná  zp rá va. 
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Kontakty 
 

NAM system, a.s.  
P.Cingra 840  
735 11  Orlová 1  
 
Telefonické spojení: 
596 531 140  
596 531 116  
 
Technická podpora: 
603 184 209  
603 493 885  
 
Elektronická pošta:  
info@nam.cz  
servis@nam.cz  
 
Internet: www.nam.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Poznámky 

19 

Pozná mky 
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NAM system, a.s.
NAM system, a.s., ul. P. Cingra 840, 735 11 Orlová

tel.: 596 531 140, tel., fax: 596 531 116, brána GSM: 603 479 095
e-mail: info@nam.cz, www.nam.cz


