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Úvod 
 

Komuniká tory REGGAE LT a REGGAE LTbz 
jsou zařízení umož ň ující příjem zprá v  
a udá lostí ze zabezpečovacích ústředen (EZS 
nebo EPS) a jejich ná sledný přenos různými 
přenosovými kaná ly na pult centrá lní ochrany 
(PCO). Příjem zprá v se uskutečň uje přes 
telefonní linku nebo sériovou linkou. Příjem 
udá lostí je zajiš těn galvanicky oddělenými 
vstupy. Dá le komuniká tory generují několik 
udá lostí podle vnitřních stavů. Zprá vy  
a udá losti jsou pak počítačovou sítí 
(LAN/WAN) přená š ené na PCO. Jako zá lož ní 
kaná l pro přenos na PCO můž e být použ ita 
telefonní linka. 

Telefonní čá st komuniká torů REGGAE LT  
a REGGAE LTbz je schopna komunikovat  
s ústřednami EZS ve vš ech běž ných pulzních 
a DTMF formá tech. Příjem vytá čení 
telefonního čísla z EZS můž e být pulzní  
i DTMF. Komunikace na PCO má  stejné 
mož nosti vytá čení i přenosových formá tů jako 
komunikace s EZS. Komuniká tory jsou 
schopny zjistit poruchu na lince veřejné 
telekomunikační sítě (VTS), odpojit tuto síť  
a dá le přijímat zprá vy z EZS a přená š et je  
na PCO kaná lem LAN/WAN. 

Konfiguraci komuniká torů je mož né prová dět 
vzdá leně kaná lem LAN/WAN nebo loká lně 
přes sériovou linku. 

Diagnostiku provozních a poruchových stavů 
komuniká torů je mož né prová dět loká lně přes 
sériovou linku nebo vzdá leně kaná lem 
LAN/WAN. 

Komunikace zařízení REGGAE LT a REGGAE 
LTbz s PCO probíhá  obousměrně 
s potvrzová ním příjmu zprá v z PCO. 

Spojení mezi komuniká tory a PCO kaná lem 
LAN/WAN je pravidelně kontrolová no. 
Výpadek komunikace je hlá š en na PCO. 

Komuniká tor REGGAE LTbz je verze 
komuniká toru REGGAE LT doplněná  o zdroj 
REGGAE a umístěná  do skříně. 

 

  



Podmínky pro provoz zařízení 

6 

Podmínky pro provoz zařízení 
 

NAM system, a.s. tímto prohlaš uje, ž e zařízení 
REGGAE LT a REGGAE LTbz jsou ve shodě 
se zá kladními pož adavky a s dalš ími 
přísluš nými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES 
a Nařízení vlá dy č. 426/2000 Sb. 

Na komuniká tory REGGAE LT a REGGAE 
LTbz jsou vydá na „Prohlá š ení o shodě“, podle 
nařízení vlá dy č. 426/2000 Sb., která  jsou 
ulož ena u výrobce zařízení. 

Zařízení musí být instalová na a provozová na 
v suchých prostorá ch a v rozmezí teplot -20 °C 
až  +55 °C.  
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Popis komuniká toru REGGAE 
LT/LTbz 

Zá kladní technické  parametry 
 

 
 
 
 
 

 
 

Jm e n o vité n apáje n í REG G AE LT 10 –  15  VDC; m ax. 260 m A 

Pro stře dí třída II, vn itřn í vše o be cn é dle  Č SN  EN  5 0131-1 

Pro vo zn í te plo tn í ro zsah  -20 °C až +5 5  °C 

 
 

Vstu py 8x n apě ťo vá izo lo van á sm yčka (7x u  REG G AE LTbz) 

Výstu py 2x pře pín ací ko n takt re lé m ax. 1 A / 30 VDC (0.3 A / 60 VDC), 0.5  A / 125  VAC 

 

Ko m u n ikačn í kan ály sério vá lin ka RS232 (RxD, TxD, RTS, CTS) 

 sério vá lin ka TTL (RxD, TxD, RTS, CTS) 

 te le fo n n í ko m u n ikáto r (lin ka VTS, lin ka EZS) 

 po čítačo vá síť LAN /W AN  

 
Z droj RE G G A E  

N apáje cí n apě tí 230 VAC ± 10%  (207 VAC až 25 3 VAC) 

N apáje cí pro u d m ax. 0.15  AAC 

Km ito če t n apáje cíh o  n apě tí 5 0 H z ± 2 H z 

Výstu pn í n apě tí AUX >  13.10 V @  5 0 m A; +25  °C 

Výstu pn í pro u d AUX m ax. 5 0 m A 

Jiště n í výstu pu  AUX vratn á po jistka 

Typ zálo žn íh o  aku m u láto ru  12 V, o lo vě n ý be zúdržbo vý h e rm e ticky u zavře n ý (VRLA/SLA) 

Kapacita zálo žn íh o  aku m u láto ru  1.3 Ah , (2.3 Ah ), 4 Ah , 7 Ah  

N abíje cí pro u d aku m u láto ru  typ. 400 m A, m ax. 435  m A 
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Deska komuniká toru REGGAE LT 
Deska komuniká toru REGGAE LT umož ň uje 
ovlá dá ní a konfiguraci celého zařízení. 
Obsahuje svorkovnice pro připojení 

napěťových izolovaných vstupů, reléových 
výstupů a telefonních linek (EZS a VTS). Dá le 
obsahuje konektory pro připojení sériových 
linek (RS232 a TTL) a konektor pro připojení 
k LAN/WAN. 

 

 

 

 
 

Napá jení komuniká toru REGGAE LT 
Napá jecí napětí se na komuniká tor  
REGGAE LT přivá dí na svorkovnice 
s označením „12V“ a „GND“. Kladný pól 
napá jení se připojuje na svorku „12V“, zá porný 
na svorku „GND“. Komuniká tor musí být 
napá jen stejnosměrným napětím v rozsahu  
10 – 15 VDC. Napá jecí napětí nesmí mít 
zvlnění větš í než  0.2 Vrms. U napá jecího napětí 
nesmí při normá lním provozu dochá zet 
k rychlejš ímu poklesu než  2 V za 1 s. 

Střední proudový odběr komuniká toru je menš í 
než  260 mA. Na tento odběr musí být 
dimenzová n napá jecí zdroj. 

Napá jení komuniká toru je mož né vyvést  
z napá jecího zdroje ústředny EZS, pokud je 
zdroj ústředny na přídavný odběr dostatečně 
dimenzová n. 

Jiš tění napá jecího napětí se předpoklá dá   
ve zdroji a to rychlou pojistkou o jmenovitém 
proudu 630mA až  1.6A  
(F630mA/250V – F1.6A/250V). Pokud napá jecí 
zdroj takovou pojistku na výstupu neobsahuje, 
je nutné ji doplnit do napá jecího přívodu 
komuniká toru (co nejblíž e výstupu napá jecího 
zdroje). 

Napěťové  izolované  smyč ky 
Komuniká tor má  osm napěťových izolovaných 
smyček I1 až  I8, které se spínají přivedením 
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napětí o sprá vné polaritě. Kaž dý vstup 
napěťové izolované smyčky je realizová n 
dvěma svorkovnicemi, u kterých je vyznačena 
polarita přivá děného napětí. Ve verzi 
komuniká toru REGGAE LTbz je smyčka I8 
využ ita pro přenos stavů „výpadek/obnova sítě 
230 VAC“. 

Kaž dý vstup je izolová n optočlenem. Pevnost 
izolace mezi vstupními svorkami vstupů I1 až  
I8 a ostatními obvody komuniká toru  
REGGAE LTbz je minimá lně 1 kV. 

Aby byl vstup sepnut, musí být přivedené 
napětí na vstupu déle než  doba nastavená  
v konfiguraci komuniká toru (100 ms – rychlý 
vstup nebo 300 ms – pomalý vstup). 

Reakci vstupu na přivedené napětí lze 
invertovat v konfiguraci komuniká toru. 

Tabulka reakce vstupu na vstupní napětí: 

stav smyčky napětí na 
smyčce 

odběr 

sepnuto – 
poplach 

+8 V až  +40 V max. 6 mA 

neurčitý stav +5 V až  +8 V  
rozepnuto – 
klid 

-40 V až  +5 V max. 6 mA 

Komunikač ní sé riová  linka 
Sériová  linka RS2 slouž í k přenosu zprá v 
z EZS nebo EPS. Vyvedena je na pinové pole 
CON9. Úrovně této sériové linky jsou TTL. Pro 
propojení s ústřednami EZS nebo EPS můž e 
být nutná  redukce úrovní TTL z desky 
komuniká toru REGGAE LT na úrovně sériové 
linky konkrétní EZS nebo EPS. Zá kladní typy 
redukcí na úrovně rozhraní RS232, RS422 
nebo RS485 získá te u výrobce NAM system, 
a.s. 

Diagnostická  a konfigurač ní sé riová  linka 
Pro použ ívá ní diagnostického a konfiguračního 
softwaru na PC slouž í konektor sériové linky 
RS1. Konektor je typu RJ-45 a nachá zí se pod 
doplň ující deskou LAN/WAN modulu. Úrovně 
na tomto konektoru odpovídají standardu 
RS232. K propojení desky komuniká toru 
REGGAE LT a PC se použ ívá  kabelová  
redukce KAB 08. Pro kabelovou redukci se 
obraťte na výrobce NAM system, a.s. 

Relé ové  vý stupy 
Na desce komuniká toru REGGAE LT jsou dva 
reléové výstupy RE1 a RE2 realizované dvěma 
nezá vislými přepínacími reléovými kontakty. 

Označení svorkovnic je standardní. Společný 
vývod přepínacího kontaktu je označen „C“. 
Vývod kontaktu, který je v klidovém stavu 
sepnutý, má  označení „NC“. Označení vývodu 
kontaktu rozepnutého v klidu je „NO“. 

Zatíž itelnost kaž dého reléového výstupu je 
max. 1 A / 30 VDC (resp. 0.3 A / 60 VDC) nebo 
0.5 A / 125 VAC. 

Tlač ítko RESET 
Tlačítko RESET slouž í k provedení inicializace 
stavu komuniká toru REGGAE LT. Dlouhé 
stisknutí tlačítka RESET, delš í než  1 s, 
provede restart komuniká toru. Při restartu 
komuniká toru je provedena inicializace vš ech 
komunikačních linek. Restart komuniká toru 
nezpůsobí vymazá ní tabulky zprá v a udá lostí  
a odpovídá  zapnutí napá jení komuniká toru. 

Indikace stavů komuniká toru LED diodami 
LED diody LD1 až  LD4 na desce komuniká toru 
REGGAE LT slouž í k indikaci stavu, ve kterém 
se komuniká tor REGGAE LT nebo  
REGGAE LTbz nachá zí. 

Význam indikací LED diodami je ná sledující: 

LD1 (modrá ) – stav EZS 
 n e svítí –  klid 
 svítí –  zve dn u tí lin ky 
 bliká –  příje m  dat 
 zh asn e  n a 0,5  s –  po tvrze n í dat 
 
LD2 (zelená ) – stav LAN/WAN 
 n e svítí –  vážn á po ru ch a 

bliká –  přih lašo ván í do  
te ch n o lo g ickéh o  ce n tra (TC) 

 svítí –  přih láše n o  do  TC 
 
LD3 (ž lutá ) – porucha 
 n e svití –  be z po ru ch y 
 po če t blikn u tí –  číslo  po ru ch y 
 
LD4 (č ervená ) – vysílá ní dat 
 blikn u tí –  vysílán í dat n a PCO  
 svítí –  n e n í spo je n í s PCO  
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LE D  n a  m odulu  La n tron ix (vlevo) – sta v 
p řip ojen í 
 zh asn u ta –  n e připo je n o  
 žlu tá –  10 M bps 
 ze le n á –  100 M bps 
 
LE D  n a  m odulu  La n tron ix (vp ra vo) - a ktivita  
 zh asn u ta –  n e čin n á síť 
 žlu tá –  po lo du ple xn í pro vo z 
 ze le n á –  pln ý du ple x 
 

Tabulka poruch indikovaných bliká ním LED 
LD3 (ž lutá ): 

poč et 
bliknutí porucha 

2* výpadek sítě 230 V / 50 Hz 
3* vadný/chybějící akumulá tor 
5x rychle REGGAE bez konfigurace 
 * po u ze  pro  ve rzi ko m u n ikáto ru  REG G AE LTbz 
Poruchové stavy se zobrazují sekvenčně  
za sebou s periodou 1 sekunda. 

Konektor LAN 
Pro připojení desky komuniká toru REGGAE LT 
k počítačové síti LAN/WAN slouž í konektor 
typu RJ-45 na doplň ující desce nad 
konektorem sériové linky RS1. Rozhraní 
LAN/WAN je kompatibilní se síťovými 
rozhraními 10Base-T a 100Base-TX. 
V defaultním nastavení komuniká toru je aktivní 
autodetekce síťového rozhraní.  

Telefonní č á st komuniká toru 
Telefonní čá st na desce komuniká toru 
REGGAE LT je schopna komunikovat  
s ústřednami EZS ve vš ech běž ných pulzních 
a DTMF formá tech. Podporované jsou formá ty 
3+2, 4+2, 4+3, Ademco Point ID (Contact ID), 
komunikační rychlost 10, 20 nebo 40 bps 
s handshake 1400 Hz, 2300 Hz nebo 
vícetónový. 

Vytá čení telefonního čísla můž e být v ústředně 
EZS nastaveno jako pulzní nebo DTMF volba. 

Komunikace do veřejné telekomunikační sítě 
(VTS) podporuje stejné formá ty jako 
komunikace s EZS. Vytá čet číslo na PCO je 
mož né jak pulzní volbou, tak volbou DTMF. 

Telefonní komuniká tor nevysílá  oznamovací 
ani vyzvá něcí tón ústředně EZS, takž e pokud 

má  ústředna volitelné čeká ní na oznamovací 
nebo vyzvá něcí tón, je nutné jej vypnout. 

Pro připojení telefonní linky z ústředny EZS 
slouž í svorkovnice s označením „T1“ a „R1“. 
Pokud má  ústředna EZS komunikovat i přímo 
na PCO musí být telefonní linka VTS připojena 
na svorkovnice s označením „TIP“ a „RING“. 
Rovněž  pokud má  komuniká tor posílat zprá vy 
a udá losti na PCO telefonním kaná lem, musí 
být telefonní linka VTS připojena  
na svorkovnice s označením „TIP“ a „RING“. 

Tamper komuniká toru 
Konektor TAMPER na desce komuniká toru 
REGGAE LT slouž í k připojení až  dvou 
tamperů. Konektor má  dvě řady pěti pinů. Piny 
jednotlivých řad jsou spojené paralelně, kromě 
prostředních pinů, které nemají ž á dnou funkci. 
Pro připojení prvního tamperu slouž í dva krajní 
piny z jedné (případně druhé) řady pěti pinů 
nad označením TMP1 na desce komuniká toru. 
Druhý tamper se připojuje na dva krajní piny 
z druhé strany jedné (případně druhé) řady pěti 
pinů nad označením TMP2. U obou tamperů 
se předpoklá dá  rozepnutí kontaktu v okamž iku 
naruš ení. 

Tamper skříně komuniká toru REGGAE LTbz je 
standardně připojen jako TMP1. 
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Zdroj REGGAE 
Komuniká tor REGGAE LTbz se napá jí ze 
střídavé rozvodné sítě 230 V / 50 Hz. 
K vytvoření stejnosměrného napá jecího napětí 
13.8 V pro desku komuniká toru REGGAE LT 

slouž í deska zdroje. Výstupní stejnosměrné 
napětí z desky zdroje je zá lohová no VRLA 
akumulá torem 12 V. 

 

 

 

 

 
 

Napá jení komuniká toru REGGAE LTbz 
Střídavé napá jecí napětí 230 V / 50 Hz se  
na komuniká tor REGGAE LTbz přivá dí na 
svorkovnice s označením „L“, „N“ a „PE“. 
Maximá lní proudový odběr komuniká toru 
REGGAE LTbz ze střídavé napá jecí sítě je 
menš í než  150 mA. 

Zá ložní akumulá tor 
Zá lož ní akumulá tor se připojuje na červený  
a černý vodič z desky zdroje zakončený 
fastonem. Deska zdroje zajiš ťuje obsluhu 
provozních stavů akumulá toru, tj. nabíjení  
a připojová ní a odpojová ní akumulá toru  
od stejnosměrného výstupu desky zdroje. 

Maximá lní nabíjecí proud akumulá toru je 
omezen na 435 mA. Akumulá tor je při provozu 
desky zdroje ze střídavé sítě 230 V, trvale 
nabíjen na napětí 13.8 V. Zdroj je určen pro 
obsluhu VRLA akumulá toru 12 V s kapacitou 
v rozsahu 1.2 až  7.5 Ah.  

Deska zdroje zajiš ťuje automatické odpojení 
akumulá toru v případě poklesu jeho 
svorkového napětí pod 8.9 V při provozu 
komuniká toru z akumulá toru (tj. v době 
výpadku střídavého napá jecího napětí 230 V). 
I při nepřítomnosti střídavého napá jecího 
napětí 230 V je mož né uvést komuniká tor 
REGGAE LTbz do provozu připojením 
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akumulá toru se svorkovým napětím větš ím než  
11.5 V. 

Napá jecí vý stup AUX 
Napá jecí výstup AUX je realizová n 
svorkovnicemi s označením „AUX“ a „GND“. 
Výstup je určen pro případné napá jení obvodů 
vstupů napěťově izolovaných smyček I1 až  I7 
desky komuniká toru REGGAE LT. Při provozu 
komuniká toru ze střídavé sítě 230 V poskytuje 
výstup AUX stejnosměrné napětí  
13.1 – 13.8 V. Při provozu komuniká toru 
ze zá lož ního akumulá toru můž e napětí  
na výstupu AUX klesnout až  na hodnotu 8.5 V. 
Maximá lní odběr proudu z výstupu AUX je  
50 mA. Výstup AUX není izolová n od ostatních 
čá stí komuniká toru REGGAE LTbz, takž e jeho 
použ itím pro napá jení některé smyčky I1 až  I7 
dojde ke zruš ení izolovanosti přísluš né 
smyčky. 

Výstup AUX je proti zkratu jiš těn vratnou 
pojistkou. Ta zaručuje omezení proudu 
prochá zejícího zkratem na výstupu na méně 
než  100 mA. 

Indikace LED diodami na desce zdroje 
Na desce zdroje jsou umístěné dvě LED diody. 
LED dioda s označením „AC“ svým svitem 
oznamuje přítomnost střídavého napětí  
na vstupu 230 V. 

LED dioda s označením „AKU“ oznamuje 
propojení připojovacích vodičů akumulá toru  
na výstup desky zdroje. Při provozu 
komuniká toru REGGAE LTbz ze zá lož ního 
akumulá toru svítí dioda „AKU“ tehdy, když  je 
akumulá tor připojen obvody zdroje na výstup 
napá jení. Jakmile obvody zdroje odpojí 
akumulá tor z důvodu jeho nízkého svorkového 
napětí (< 8.9 V) dioda zhasne. Dioda také svítí 
i při nepřipojeném akumulá toru a to v případě, 
ž e je připojeno střídavé napá jecí napětí 230 V. 

Pojistky 
Na desce zdroje jsou umístěné dvě pojistky. 
Pojistka T800mA slouž í k ochraně výstupu 
transformá toru ve zdroji při vá ž né poruš e 
výstupních obvodů zdroje. 

Pojistka F1.6A chrá ní obvody zdroje před 
přepólová ním akumulá toru. Zá roveň  také 
chrá ní akumulá tor při vá ž né poruš e výstupních 
obvodů zdroje. 

Doba provozu komuniká toru REGGAE 
LT/LTbz na zá ložní akumulá tor 
V níž e uvedené tabulce jsou přibliž né doby,  
po které jsou komuniká tory REGGAE LT  
a REGGAE LTbz schopny provozu na zá lož ní 
akumulá tory různých kapacit. 

 

kapacita 
akumulá toru 

doba provozu 
pro nový 
akumulá tor 

doba provozu 
pro starš í akumulá tor 

1,3 Ah 10 hodin 8 hodin 
2,3 Ah 16 hodin 13 hodin (cca 1/2 dne) 
4 Ah 45 hodin 36 hodin (1 a 1/2 dne) 
7 Ah 75 hodin 60 hodin (2 a 1/2 dne) 

 

Doby uvedené v tabulce platí pro běž ný provoz 
komuniká toru (cca 10 komunikací za den 
s EZS po telefonní lince včetně odeslá ní zprá v 
na PCO kaná lem LAN/WAN). Předpoklá dá  se 
provoz komuniká toru až  do napětí 9 V  
na svorká ch akumulá toru. 

Doba provozu pro nový akumulá tor uvedená  
v tabulce platí při kapacitě akumulá toru 100 % 
jmenovité hodnoty. 

Doba provozu pro starš í akumulá tor platí při 
kapacitě akumulá toru 80 % jmenovité hodnoty. 
Kapacitu 80 % jmenovité hodnoty běž ně 
dosahují standardní VRLA akumulá tory  
po přibliž ně 2 letech provozu při pokojové 
teplotě (20 °C až  30 °C), viz údaje od výrobce 
akumulá torů. 
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Montá ž  komuniká toru 
REGGAE LT/LTbz 

Požadavky na umístění 
komuniká toru REGGAE LT 
Při manipulaci s deskou komuniká toru 
REGGAE LT dbejte zvýš ené opatrnosti, aby 
nedoš lo k poš kození (polámá ní) feritových 
tlumivek zejména na spodní straně desky. 

Desku upevněte do skříně ústředny nebo 
jiného zařízení čtyřmi samolepícími 
distančními sloupky (přilož eny v balení 
komuniká toru REGGAE LT). V desce 
komuniká toru využ ijte pro uchycení sloupků 
některé čtyři ze sedmi otvorů o vnitřním 
průměru 3.5 mm. Při umístění desky 
komuniká toru na kovový podklad zajistěte 
volný prostor pod její spodní stranou. 
Zkontrolujte, zda případné nerovnosti podkladu 
nejsou příliš  blízko součá stkám na desce. 
Minimá lní vzdá lenost mezi součá stkami  
a podkladem musí být větš í než  3 mm.  

Požadavky na umístění 
komuniká toru REGGAE LTbz 
V zadní stěně kovové skříně komuniká toru 
REGGAR LTbz jsou připraveny otvory pro 
protaž ení veš keré kabelá ž e. Otvory jsou 
z výroby zaslepeny. Z potřebných otvorů 
odstraň te zaslepovací plechová  kolečka  
a protá hněte kabelá ž  dovnitř skříně 
komuniká toru. 

Skříň  komuniká toru upevněte na zeď pomocí 
tří š roubů, pro které jsou určeny tři otvory  
na zadní stěně jeho kovové skříně. Dva otvory 
v horních rozích skříně jsou přizpůsobeny 
pro zavěš ení. Do třetího otvoru uprostřed dolní 
čá sti skříně zaš roubujte š roub, který zafixuje 
skříň  proti vyklouznutí ze zavěš ení. 

Po dokončení montá ž e kovové skříně na zeď 
vž dy zkontrolujte pevnost uchycení, aby 
nedoš lo k pozdějš ímu zranění osob nebo 
poš kození majetku uvolněním skříně 
komuniká toru ze zavěš ení! 

Př ipojení k LAN/WAN 
Kabel počítačové sítě LAN/WAN připojte  
do konektoru LAN desky komuniká toru 
REGGAE LT (konektor RJ-45 s kovovým 

stíněním). Rozhraní nepodporuje funkci Auto 
MDI/MDIX. Pokud tedy zařízení na protistraně 
rovněž  nepodporuje funkci Auto MDI/MDIX, je 
nutné vybrat pro připojení sprá vný připojovací 
kabel (přímý nebo kříž ený). Zařízení není 
kompatibilní s PoE (Power over Ethernet). 
Nepouž ívejte k připojení komuniká toru 
REGGAE LTbz kabel počítačové sítě 
LAN/WAN s aktivní funkcí PoE! V defaultním 
nastavení komuniká toru je pro přihlá š ení  
do počítačové sítě LAN/WAN aktivní rež im 
DHCP. Pokud se do 1 minuty po zapnutí 
napá jení nepřihlá sí komuniká tor  
do technologického centra je zřejmě rež im 
DHCP nevyhovující a je nutné provést změnu 
konfigurace komuniká toru. Podrobnějš í 
informace ke konfiguraci rozhraní LAN/WAN 
naleznete v popisu nastavení komuniká toru. 

Př ipojení vstupů 
Připojte vstupy napěťových izolovaných 
smyček. Podrobnějš í informace k funkci vstupů 
naleznete v popisu vstupů a v popisu 
konfigurace komuniká toru. 

Př ipojení vý stupů 
Připojte reléové výstupy. Podrobnějš í 
informace o technických parametrech  
a funkcích výstupů naleznete v popisu 
reléových výstupů a v popisu konfigurace 
komuniká toru. 
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Př ipojení telefonních linek 
 

 

 

 
 

Připojte telefonní linku RING/TIP ústředny EZS 
na svorkovnice označené „R1“ a „T1“ desky 
komuniká toru REGGAE LT.  

Pro sprá vnou funkci telefonní komunikace 
mezi EZS a komuniká torem není nutné 
připojení k lince VTS. Komuniká tor v případě 
nepřipojené linky VTS automaticky přechá zí  
na straně EZS do rež imu simulované linky. 
V rež imu simulované linky je na svorkovnicích 
„R1“ a „T1“ desky komuniká toru REGGAE LT 
napětí cca 23 V při nezvednuté lince ze strany 
EZS. 

Pokud pož adujete zachovat mož nost 
komunikace ústředny EZS na PCO, připojte 
telefonní linku VTS na svorkovnice označené 
„RING“ a „TIP“ desky komuniká toru  
REGGAE LT. Rovněž  v případě pož adavku 
telefonní komunikace komuniká toru na PCO 
musí být připojena linka VTS. V případě 
poruchy telefonní linky VTS (pokles napětí  

na lince) je linka automaticky odpojena, aby 
nedochá zelo k ovlivnění telefonní komunikace 
mezi EZS a komuniká torem. 

Má -li být funkční telefonní přístroj zapojený  
na svorky R1/T1 ústředny EZS, musí být 
k dispozici připojení komuniká toru na linku 
VTS. 

Podrobnějš í informace o technických 
parametrech a funkcích telefonní komunikace 
naleznete v popisu telefonní čá sti 
komuniká toru a v popisu konfigurace 
komuniká toru. 

Př ipojení napá jení komuniká toru 
REGGAE LT 
Připojte napá jení 10 – 15 V komuniká toru 
REGGAE LT. Vedení vodičů napá jecího 
napětí, které je použ ito pro komuniká tor, musí 
být zajiš těno proti mož né sabotá ž i zkratem. Je 
tedy nevhodné použ ít stejné napá jení jako pro 
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čidla, kde zkrat tohoto obvykle relativně 
snadno dostupného napá jení způsobí 
nefunkčnost komuniká toru. Je nutné, aby  
na napá jecích svorká ch komuniká toru byly 
dodrž eny parametry uvedené v popisu 
napá jení komuniká toru REGGAE LT. 
Podrobnosti k technickým parametrům 
napá jecího napětí naleznete v popisu napá jení 
komuniká toru REGGAE LT. 

Př ipojení napá jení komuniká toru 
REGGAE LTbz 
Připojte napá jení 230V komuniká toru 
REGGAE LTbz na svorky „PE“, „N“ a „L“ desky 
zdroje. Připojení do rozvodné sítě 
230V realizujte pohyblivým síťovým přívodem 
se zá strčkou. Pohyblivý  síťový  přívod musí 
bý t přes stěnu skříně komuniká toru veden 
průchodkou. V průchodce musí být dobře 
fixová n proti vytrž ení. Zá roveň  průchodka 
chrá ní 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 zá strčkou nahradit pevným 
připojením. Př ipojení pevný m přívodem smí 
prové st pouze osoba s platný m 
osvědč ením k takové  č innosti! Podrobnosti 
k technickým parametrům napá jecího napětí 
naleznete v popisu napá jení komuniká toru 
REGGAE LTbz. 
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Nastavení př ipojení k síti 

Podmínky provozu komuniká toru 
K tomu, aby bylo mož né komuniká tor  
Reggae LT provozovat, je nutné mít v místě, 
kam jej chcete nainstalovat, připojení 
k internetu. Toto připojení nemusí být přímo  
do internetu (s veřejnou IP adresou), stačí 
připojení s překladem adres (NAT). Důlež itým 
předpokladem je to, aby se UDP datagramy 
z Reggae z vnitřní sítě dostaly do internetu  
a aby odpovědi na tyto datagramy dorazily 
zpět na komuniká tor. 

Otestovat připojitelnost komuniká toru Reggae 
lze například pomocí notebooku s programem 

ReggaeNetTest. Podrobný postup je uveden 
v ná sledující čá sti. 

Diagnostika síťové ho př ipojení 
Postup při kontrole připojitelnosti komuniká toru 
by měl být ná sledující:  

1. Na notebook, kterým budete 
připojitelnost testovat, nakopírujete do 
společné slož ky soubory 
ReggaeNetTest.exe. 

2. Na tomto notebooku zvolíte Start  -> 
Ovlá dací panely -> Síťová  připojení  
a vyberete připojení, které chcete 
použ ít. Kliknete na něj pravým 
tlačítkem a zvolíte „Vlastnosti“. 

 

 

 

 
 

 

3. Vyberete „Protokol sítě Internet 
(TCP/IP) a opět kliknete  
na „Vlastnosti“. 

4. Pokud není nastaveno „Získat adresu 
IP na serveru DHCP automaticky“, pak 
si opíš ete stá vající nastavení  
IP adresy, masky a brá ny, abyste jej 
mohli po otestová ní vrá tit zpět,  
a zvolíte tuto volbu. 
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5. Potvrzení tlačítkem „OK“ zavřete 
vš echna otevřená  okna se síťovou 
konfigurací. 

6. Připojíte do síťové karty notebooku 
kabel určený pro připojení 
komuniká toru Reggae. 

7. Kliknete na ikonu síťového připojení 
v ovlá dacím panelu a zvolíte „Stav“. 

Zkontrolujete, zda byla DHCP 
serverem přidělena IP adresa. 

8. Spustíte dodaný program 
ReggaeNetTest a kliknete na „UDP“. 
Pokud se zobrazí „OK“, komuniká tor 
BTF bude na tomto připojení funkční. 

 

 

 

 
 

9. Pokud se nezobrazí v předchozím 
kroku „OK“, můž ete otestovat 
dosaž itelnost technologického centra 

pomocí protokolů HTTP a utilitou PING 
(dalš í dvě tlačítka programu 
ReggaeNetTest). Pokud tyto protokoly 
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prochá zejí (nebo prochá zí alespoň  
jeden z nich), bude pravděpodobně 
nutné, aby sprá vce sítě povolil odchozí 
a příchozí pakety UDP. Protistrana 
zařízení BTF je 212.65.244.148  
a port 2013 (technologické centrum). 

10. V případě, ž e chcete provozovat 
komuniká tor Reggae s pevnou  
IP adresou, lze vynechat kroky  
(2, 3, 4, 5 a 7). 
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Kódy NET-G 
 

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

 

 

 

 

ČZ Z  Z p ráva  Pop is 

-15 00 Po kle s n apáje n í 
Tato  zpráva se  g e n e ru je  při de te kci po kle su  
n apáje n í po d 9V. N apř. při vypn u tí 
ko m u n ikáto ru  

-15 01 Po u ze  pro  te sty N AM  Po u ze  v te sto vací ve rzi F W  

-15 02 G SM  In fo  
In fo rm ace  o  stavu  m o de m u . Ve  vých o zím  
stavu  ko n fig u račn ě  vypn u to . Lze  po vo lit 
po u ze  ve  fyzických  po lo žkách . 

-15 03 Au to re se t 
Zpráva g e n e ro van á při au to m atickém  re se tu , 
po ku d REGG AE 2 h o din y n e ko m u n iku je  
(n e přijím á data) 

-15 04 Te plo ta 
In fo rm ace  o  te plo tě , kte ro u  po skytu je  m o de m . 
Ko n fig u račn ě  vypn u to . Dá se  zapn o u t po u ze  ve  
fyzických  po lo žkách  

-15 05  O dpo je n í bate rie  
Zpráva se  g e n e ru je  při de te kci n e příto m n o sti 
bate rie . Příto m n o st bate rie  se  te stu je  v in te rvalu  
1 m in u ta 

-15 06 Připo je n í bate rie  G e n e ru je  se  do  1 m in u ty po  připo je n í bate rie  

-15 07 Výpade k 230V 
G e n e ru je  se  při de te kci výpadku  230V. Ve  fyzické 
ko n fig u raci je  n astave n o  zpo ždě n í g e n e ro ván í 
zprávy n a 5  m in u t. 

-15 08 Připo je n í 230V 
G e n e ru je  se  při o bn o vě  230V. Ve  fyzické 
ko n fig u raci je  n astave n o  zpo ždě n í g e n e ro ván í 
zprávy n a 3 m in u ty. 

-15 09 N ízké n apě tí bate rie  
Zpráva se  g e n e ru je  při po kle su  n apě tí bate rie  po d 
11V 

-15 10 JTS odpojeno In fo rm ace  o  o dpo je n í JTS (po ku d je  po u žita) 

-15 11 JTS připojeno In fo rm ace  o  připo je n í JTS (po ku d je  po u žita) 

-15 12 Upgrade FW Zpráva se  g e n e ru je  při u pg rade  F W  REG G AE (o d 
ve rze  2.8) 

O d verze 3.0  ( o d ve rze  3.0 lze  de fin o vat význ am  vstu pu  I1 –  I8, po dle  to h o  se  pak g e n e ru jí 
o dpo vídající zprávy) 
-15 20 Poplach na smyčce Po plach  n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  ko n fig u race ) 

-15 21 Obnovení poplachu O bn o ve n í po plach u  n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  
ko n fig u race ) 

-15 22 Pož á r na smyčce Po žár n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  ko n fig u race ) 

-15 23 Obnovení pož á rní smyčky O bn o ve n í po žáru  n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  
ko n fig u race ) 

-15 24 Tíseň  na smyčce Tíse ň n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  ko n fig u race ) 

-15 25  Obnova tísň ové smyčky O bn o ve n í tísn ě  n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  
ko n fig u race ) 

-15 26 Porucha na smyčce Po ru ch a n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  ko n fig u race ) 
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ČZ Z  Z p ráva  Pop is 

-15 27 Obnova poruchy na smyčce O bn o ve n í po ru ch y n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  
ko n fig u race ) 

-15 28 Rež im DEN Zapn u tí re žim u  DEN  n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  
ko n fig u race ) 

-15 29 Rež im NOC Zapn u tí re žim u  N O C n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  
ko n fig u race ) 

-15 30 Výpadek 230V na smyčce Výpade k 230V n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  
ko n fig u race )1 

-15 31 Obnova 230V na smyčce O bn o va 230V n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  ko n fig u race )1 

-15 32 Výpadek baterie na smyčce Výpade k bate rie  n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  
ko n fig u race )1 

-15 33 Obnova baterie na smyčce O bn o va bate rie  n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  
ko n fig u race )2 

-15 34 PPZ/ZDP vypnuto PPZ vypn u to  n a sm yčce  I1 –  I8 (dle  ko n fig u race ) a 
EZS. B lo ku je  pře n o s a g e n e ro ván í vše ch  zpráv. 

-15 35  PPZ/ZDP zapnuto O bn o ví pře n o s a g e n e ro ván í vše ch  zpráv n a 
sm yčce  I1 –  I8 (dle  ko n fig u race ) a EZS 

 

1 U H W  ve rze  LTbz, tzn . ve rze  se  zdro je m  N AM  je  
výpade k/o bn o va 230V pe vn ě  připo je n  n a sm yčku  
I8 a g e n e ru je  se  zpráva s jin ým  kóde m . 

2 Už ivatelská  funkce. Ve verzi se zdrojem NAM 
se generuje jiná  zprá 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  poš ta:  
info@nam.cz  
servis@nam.cz  
 
Internet: www.nam.cz  
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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, brá na GSM: 603 479 095
e-mail: info@nam.cz, www.nam.cz


