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Úvod 
 

Zabezpečovací ústředna REGGAE amos je 
zařízení pro střežení objektů. Zprávy a události 
jsou z ústředny přenášené na pult centrální 
ochrany kanálem GSM/GPRS případně přes 
telefonní linku. 

Objekt, do kterého se ústředna instaluje, je 
možné rozdělit na zóny (chráněné oblasti, 
smyčky), např. podle místností, pater apod. Ke 
každé zóně může být připojeno zařízení pro 
vyhodnocování signálů, tj. čidla reagující na 
pohyb, zvuk, kouř a ostatní zařízení pro použití 
v zabezpečovacích systémech. Ústředna je 
umístěna v kovové skříni a kromě samotného 
systému obsahuje i záložní napájecí zdroj - 
baterii, pojistky, vysílač apod. Ovládá se 
pomocí klávesnice nebo klíčové zóny. Pokud 
to vyžaduje situace, je možné ústřednu rozdělit 
až do osmi sekcí (podsystémů), přičemž 
libovolné sekci lze přidělit libovolné smyčky. 
Volitelné rozdělení ústředny do sekcí 
umožňuje selektivní přístup do jednotlivých 
částí zabezpečeného objektu. 

Instalaci a nastavení úst ředny by m ěla 
provést specializovaná firma. 
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Podmínky pro provoz za řízení 
 

Zařízení REGGAE amos je možné provozovat 
na základě všeobecného oprávnění  
č. VO-R/1/12.2008-17 vydaného ČTÚ. 

NAM system, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení 
REGGAE amos je ve shodě se základními 
požadavky a s dalšími příslušnými 
ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a Nařízení 
vlády č. 426/2000 Sb. 

Na ústřednu REGGAE amos je vydáno 
„Prohlášení o shodě“, podle nařízení vlády 
č. 426/2000 Sb., které je uloženo u výrobce 
zařízení. 

Zařízení musí být instalováno a provozováno 
v suchých prostorách a v rozmezí teplot -10 °C 
až +55 °C. 
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Popis zabezpe čovací úst ředny 
REGGAE amos 

 

Základní technické parametry 

 
 
 
 
 
 
 

 
Napájecí napětí 230 VAC ± 10% (207 VAC až 253 VAC) 
Napájecí proud max. 0.22 AAC 
Střední příkon 10 W 
Maximální příkon 40 W (50VA) 
Kmitočet napájecího napětí 50 Hz ± 2 Hz 
Výstupní napětí AUX > 13.30 V @ (1 A; +25 °C; U AUX = 13.8 V @ 1 mA) 
Výstupní proud AUX max. 1 A 
Jištění výstupu AUX pojistka T1A 
Typ záložního akumulátoru 12 V, olověný bezúdržbový hermeticky uzavřený (VRLA/SLA) 
Kapacita záložního akumulátoru 7 Ah 
Prostředí třída II, vnitřní všeobecné dle ČSN EN 50131-1 
Provozní teplotní rozsah -10 °C až +55 °C 
Rozměry 301 x 249 x 78 mm (bez kabelové průchodky) 
 
Vstupy 8x napěťová izolovaná smyčka 
 8x vyvážená smyčka 
Výstup 1x výkonový pro sirénu 12 VDC 
Klávesnice 18x kontrolně indikačních kláves, 2x LED 
 
Komunikační kanály sériová linka TTL neizolovaná (RxD, TxD) 
 telefonní komunikátor (linka VTS, linka EZS) 
 GSM/GPRS komunikátor 
 
Napájení REGGAE amos bez interního transformátoru 
Napájecí napětí AC 16 V ± 10% 
Napájecí proud AC max. 1.7 A 
Kmitočet napájecího napětí AC 50 Hz ± 2 Hz 
Napájecí napětí DC 13.5 až 13.8 V 
Napájecí proud DC max. 1.7 A 
 
GSM/GPRS komunikátor  
Vstupy 2x napěťová izolovaná smyčka 
Výstup 1x přepínací kontakt relé max. 1 A / 30 VDC (0.3 A / 60 VDC), 

0.5 A / 125 VAC 
Komunikační pásma 900 / 1800 / 1900 MHz 
Výstupní výkon 2 W / 900 MHz, 1 W / 1800 MHz, 1 W / 1900 MHz 
GPRS třída 8 
Impedance antény 50 Ω 
Typ konektoru SMA 
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GSM/GPRS komunikátor 

Deska GSM/GPRS komunikátoru se nalézá 
uvnitř kovové skříně pod hlavní deskou 
zabezpečovací ústředny REGGAE amos. 
Viditelná je z levé strany pod svorkovnicemi 
vstupních smyček Z1 až Z8 a ZI1 až ZI8 hlavní 
desky ústředny. 

Obsahuje LED diody pro indikaci stavu 
GSM/GPRS komunikátoru, svorkovnice pro 
připojení napěťových izolovaných vstupů a 
reléového výstupu a konektor pro připojení 
antény GSM/GPRS.

 

 

 

 
 
Napěťové izolované vstupy 

GSM/GPRS komunikátor má dva napěťové 
izolované vstupy I1 a I2, které se spínají 
přivedením napětí o správné polaritě. Každý 
vstup je realizován dvěma svorkovnicemi, u 
kterých je vyznačena polarita přiváděného 
napětí. Vstup I1 je napojen na svorkovnici 
výstupu pro sirénu a je využíván pro přenos 
stavu globálního poplachu. 

Každý vstup je izolován optočlenem. Pevnost 
izolace mezi vstupními svorkami vstupů I1 a I2 
a ostatními obvody ústředny REGGAE amos je 
minimálně 1 kVAC (50 Hz). Stejná pevnost 
izolace je i mezi jednotlivými vstupy navzájem. 

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

Reakci vstupu na přivedené napětí lze 
invertovat v konfiguraci komunikátoru. 

Tabulka reakce vstupu na vstupní napětí: 

stav vstupu napětí na 
vstupu 

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 
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Reléový výstup 

Na desce GSM/GPRS komunikátoru je jeden 
reléový výstup RE s jedním přepínacím 
kontaktem. 

Označení svorkovnic je standardní. Společný 
vývod přepínacího kontaktu je označen „C“ 
(Common). Vývod kontaktu, který je v klidovém 
stavu sepnutý, má označení „NC“ (Normally-
Closed). Označení vývodu kontaktu 
rozepnutého v klidu je „NO“ (Normally-Open). 

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

 

Tlačítko RESET 

Tlačítko RESET slouží k provedení inicializace 
stavu GSM/GPRS komunikátoru. Dlouhé 
stisknutí tlačítka RESET, delší než 1 s, 
provede restart komunikátoru. Při restartu 
komunikátoru je provedena inicializace všech 
komunikačních linek. Restart komunikátoru 
nezpůsobí vymazání tabulky zpráv a událostí 
a odpovídá zapnutí napájení komunikátoru. 

 

Konektor antény GSM/GPRS 

Pro připojení antény GSM/GPRS je uvnitř 
kovové skříně zabezpečovací ústředny 
konektor typu SMA. K zabezpečovací ústředně 
může být použita jakákoliv anténa splňující 
požadavek provozu v pásmu GSM/GPRS 
900/1800 MHz s impedancí 50 Ω. 

Anténa může být určená jak pro vnitřní, tak pro 
venkovní použití. 

Nejběžnější je použití antény s magnetickou 
patkou, která je uchycena na vnější povrch 
skříně zabezpečovací ústředny 
REGGAE amos. 

 

 

Indikace stav ů komunikátoru LED diodami 

LED diody LD1 až LD4 na desce GSM/GPRS 
komunikátoru slouží k indikaci stavu, ve kterém 
se komunikátor nachází. 

Význam indikací LED diodami je následující: 

Modrá (LD1) – síla GSM/GPRS signálu 
 bliká 1x – výborný signál (>75%) 
 bliká 2x – dobrý signál (>50%) 
 bliká 3x – špatný signál (>25%) 
 bliká 5x – velmi špatný signál (<25%) 

Zelená (LD2) – stav GSM/GPRS 
 nesvítí – vážná porucha 
 bliká 1x – není GSM signál 
 bliká 2x – přihlášeno do GSM 

bliká 3x – přihlašování do 
 technologického centra (TC) 

 svítí – přihlášeno do TC 

Žlutá (LD3) – porucha komunikátoru 
 nesvití – bez poruchy 

bliká 1x – chyba komunikace s hlavní 
 deskou ústředny 

 bliká 5x – komunikátor bez konfigurace 

Červená (LD4) – vysílání dat 
 bliknutí – vysílání dat na PCO 
 svítí – není spojení s PCO 
 

 

Ostatní části zabezpe čovací 
úst ředny REGGAE amos 
 

Popis ostatních částí zabezpečovací ústředny 
najdete v systémovém manuálu 
zabezpečovací ústředny AMOS 1600. 
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Montáž zabezpe čovací 
úst ředny REGGAE amos 

Požadavky na umíst ění 
zabezpečovací úst ředny 
REGGAE amos 

V zadní stěně kovové skříně zabezpečovací 
ústředny REGGAE amos jsou připraveny 
otvory pro protažení veškeré kabeláže. Otvory 
jsou z výroby zaslepeny. Z potřebných otvorů 
odstraňte zaslepovací plechová kolečka 
a protáhněte kabeláž dovnitř skříně 
zabezpečovací ústředny. 

Skříň zabezpečovací ústředny upevněte na 
zeď pomocí tří šroubů, pro které jsou určeny tři 
otvory na zadní stěně její kovové skříně. Dva 
otvory v horních rozích skříně jsou 
přizpůsobeny pro zavěšení. Do třetího otvoru 
uprostřed dolní části skříně zašroubujte šroub, 
který zafixuje skříň proti vyklouznutí ze 
zavěšení. 

Po dokončení montáže kovové skříně na zeď 
vždy zkontrolujte pevnost uchycení, aby 
nedošlo k pozdějšímu zranění osob nebo 
poškození majetku uvolněním skříně 
zabezpečovací ústředny ze zavěšení! 

 

Zapojení zabezpe čovací úst ředny 
REGGAE amos 

Zabezpečovací ústřednu REGGAE amos 
zapojte s pomocí systémového manuálu 
zabezpečovací ústředny AMOS 1600. 

 

Připojení antény GSM/GPRS 

Anténa GSM/GPRS musí být umístěna vně 
kovové skříně zabezpečovací ústředny, jinak 
nebude zaručena správná komunikace. 

Koaxiální kabel od antén určených do interiéru 
bývá tenký a ohebný. Takové typy antén lze 
bez větších problémů připojit přímo na 
konektor SMA zabezpečovací ústředny. Vždy 
je potřeba dávat pozor, aby nedošlo ke 
zlomení koaxiálního kabelu, resp. k ostrému 
ohybu na malém poloměru. 

Externí anténu je vhodné propojit 
s komunikátorem kvalitním koaxiálním 
kabelem (impedance 50 Ω), např. typ 
RLH 1000. Takový typ koaxiálního kabelu 
nelze přímo připojit na konektor SMA 
zabezpečovací ústředny. Pro připojení 
neohebného koaxiálního kabelu na konektor 
zabezpečovací ústředny použijte krátkou 
kabelovou redukci s příslušnými konektory 
(např. SMA <---> N). 

 

Připojení vstup ů GSM/GPRS 
komunikátoru 

Připojte napěťové izolované vstupy. 
Podrobnější informace k funkci vstupů 
naleznete v popisu vstupů a v popisu 
konfigurace GSM/GPRS komunikátoru. 

 

Připojení výstupu GSM/GPRS 
komunikátoru 

Připojte reléový výstup. Podrobnější informace 
o technických parametrech a funkcích výstupu 
naleznete v popisu reléového výstupu 
a v popisu konfigurace GSM/GPRS 
komunikátoru. 

 

Konfigurace a otestování 
zabezpečovací úst ředny 

Nakonfigurujte zabezpečovací ústřednu 
REGGAE amos lokálně z klávesnice ústředny 
nebo z PC programem Amos - TSM Manager 
(připojením přes sériovou linku). Postup 
konfigurace naleznete v systémovém manuálu 
zabezpečovací ústředny AMOS 1600. 

GSM/GPRS komunikátor je možné 
konfigurovat vzdáleně programem NAM 
Manager. V zásadě není nutné GSM/GPRS 
konfigurovat, provozní konfiguraci do 
komunikátoru nahrává výrobce. 

Otestujte všechny instalované komunikační 
kanály (komunikaci s PCO, GSM/GPRS). 
K otestování komunikace GSM/GPRS lze 
využít indikaci stavů LED diodami LD1 až LD4 
na desce GSM/GPRS komunikátoru (viz 
indikace stavů komunikátoru LED diodami).  
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Kódy NET-G 
 

Ve verzi REGGAE amos jsou nově 
implementovány kódy pro NET-G.  

 

 

 

 

ČZZ Zpráva Popis 

-1500 Pokles napájení 
Tato zpráva se generuje při detekci poklesu napájení 
pod 9V. Např. při vypnutí komunikátoru 

-1501 Pouze pro testy NAM Pouze v testovací verzi FW 

-1502 GSM Info 
Informace o stavu modemu. Ve výchozím stavu 
konfiguračně vypnuto. Lze povolit pouze ve fyzických 
položkách. 

-1503 Autoreset 
Zpráva generovaná při automatickém resetu, pokud 
REGGAE amos 2 hodiny nekomunikuje (nepřijímá 
data) 

-1504 Teplota 
Informace o teplotě, kterou poskytuje modem. 
Konfiguračně vypnuto. Dá se zapnout pouze ve 
fyzických položkách 

-1512 Upgrade FW 
Zpráva se generuje při upgrade FW GSM/GPRS 
komunikátoru ústředny REGGAE amos (od verze 2.8) 

-1520 Poplach na smyčce Poplach na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1521 Obnovení poplachu Obnovení poplachu na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1522 Požár na smyčce Požár na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1523 Obnovení požární 
smyčky 

Obnovení požáru na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1524 Tíseň na smyčce Tíseň na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1525 
Obnova tísňové 
smyčky Obnovení tísně na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1526 Porucha na smyčce Porucha na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1527 
Obnova poruchy na 
smyčce 

Obnovení poruchy na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1528 Režim DEN Zapnutí režimu DEN na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1529 Režim NOC Zapnutí režimu NOC na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1530 
Výpadek 230V na 
smyčce 

Výpadek 230V na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1531 
Obnova 230V na 
smyčce 

Obnova 230V na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1532 
Výpadek baterie na 
smyčce 

Výpadek baterie na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1533 
Obnova baterie na 
smyčce Obnova baterie na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) 

-1534 PPZ/ZDP vypnuto PPZ vypnuto na smyčce I1, I2 (dle konfigurace) a EZS. 
Blokuje přenos a generování všech zpráv. 

-1535 PPZ/ZDP zapnuto 
Obnoví přenos a generování všech zpráv na smyčce 
I1, I2 (dle konfigurace) a EZS 
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Kontakty 
 

NAM system, a.s.  
P. Cingra 840  
735 11 Orlová 1  
 
Telefonické spojení: 
596 531 140  
596 531 116  
 
Elektronická pošta:  
info@nam.cz  
servis@nam.cz  
 
Internet: www.nam.cz  
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Poznámky 
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