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Ú vod 

Rá diový komuniká tor JA-60 NAM/L(H) je 
doplňkovým modulem bezdrá tové ho 
zabezpečovacího systé mu JA-60 Comfort a 
JA-65 Maestro společnosti Jablotron s.r.o.. 
Komuniká tor slouží k připojení systé mu JA-60 
a JA-65 na pult centralizované  ochrany NAM 
Global společnosti NAM system, a.s. 
Komuniká tor JA-60 NAM/L(H) se používá  jako 
ná hrada za telefonní komuniká tor v ústředně  
JA-60K(KX). Pokud je použitý rá diový 
komuniká tor, nelze použít telefonní 
komuniká tor. Rá diový komuniká tor 
uskutečňuje přenos zprá v z ústředny  
JA-60K(KX) a JA-65K na pult centralizované  
ochrany (dá le PCO) rá diovou cestou 
v pá smech 425 MHz případně  460 MHz. 
Výstupní vysokofrekvenční výkon rá diové ho 
komuniká toru je programovatelný na hodnoty 
100 mW a 200 mW. Kmitočty v tě chto 
pá smech nepodlé hají generá lní licenci a jsou 
přidě lová ny na zá kladě  vypracovaných 
projektů . Kmitočty jsou přidě lová ny tak, aby 
v oblasti pokryté  schvá lenou rá diovou sítí  
(na zá kladě  projektu) existoval vždy jen jeden 
provozovatel. Přenos proto není na tě chto 
kmitočtech rušen. Nemalou výhodou rá diové ho 
komuniká toru oproti telefonnímu komuniká toru 
je i možnost neustá lé ho sledová ní funkčnosti 
spojení od zabezpečovací ústředny na PCO 
při stá le stejných ná kladech na provoz 
zabezpečovací sítě . Zvýší se rovně ž rychlost 
přenosu zprá v ze zabezpečovací ústředny na 
PCO, kdy např. čas od vyvolá ní poplachové  
zprá vy v ústředně  systé mu JA-60 Comfort po 
zobrazení zprá vy o poplachu v monitorovacím 
softwaru NAM NET-G je typicky 10 sekund. 
 
Pro kmitočtové  pá smo 425 MHz je určen 
komuniká tor JA-60 NAM/L a pro kmitočtové  
pá smo 460 MHz pak komuniká tor JA-60 
NAM/H. 
 
Rá diový komuniká tor JA-60 NAM /L(H) je 
společným výrobkem Jablotron s.r.o. a NAM 
system, a.s. Je dodá vá n společností NAM 
system, a.s. naladě ný přímo na kmitočtu dané  
sítě  Global, firmá m, které  mají povolení 
k provozu rá diových sítí a firmá m, které  mají 
povolení od tě chto firem k ná kupu vysílačů . 
 
Bezdrá tový zabezpečovací systé m JA-60 
Comfort (JA-65 Maestro) s rá diovým 
komuniká torem JA-60 NAM/L (H) lze začlenit 

do rá diové  čá sti systé mu Global pouze po 
dohodě  s provozovatelem v dané  lokalitě . 
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Instalace komunikátoru JA-60 
NAM/L(H) 

Rá diový komuniká tor JA-60 NAM/L(H) lze 
použít pro ústředny JA-60K(KX) verze 
FM61210 a JA-65K verze FM61110. 
 
Před instalací komuniká toru doporučujeme 
přečíst literaturu Instalační manuá l 
k bezdrá tové mu zabezpečovací systé mu  
JA-60 Comfort a Manuá l rá diová  síť  Global a 
Global 2. Instalaci nejlé pe provedou technici 
provozovatele rá diové  sítě  Global. 
 
Tento manuá l se zabývá  pouze instalací 
rá diové ho komuniká toru JA-60 NAM/L(H) a 
součá stí s ním souvisejících. Popis instalace 
všech ostatních čá stí systé mu JA-60 Comfort 
je uveden v Instalačním manuá lu 
k bezdrá tové mu zabezpečovací systé mu  
JA-60 Comfort. 

Montáž desky komunikátoru 

• pokud je již ústředna napá jena, přepně te ji 
do programovacího režimu (viz Instalační 
manuá l k bezdrá tové mu zabezpečovací 
systé mu JA-60 Comfort, kap. 8.), 

• otevřete víko ústředny (viz Instalační 
manuá l k bezdrá tové mu zabezpečovací 
systé mu JA-60 Comfort, kap. 2.1.), 

• vypně te případné  napá jení ná sledujícím 
postupem: vypně te napá jecí adapté r, 
vyčkejte na vyhlá šení poruchy napá jení 
AC, okamžik poté  odpojte zá lohovací 
akumulá tor, 

• oddě lte víko rozpojením konektoru 
spojovacího kabelu, 

• pro rá diový komuniká tor je vymezeno 
totožné  místo jako pro telefonní 
komuniká tor (viz Obr. 1) ve spodním dílu 
ústředny vedle delší strany prostoru pro 
akumulá tor, 

• pokud ústředna obsahuje telefonní 
komuniká tor, vyjmě te jej odšroubová ním 
čtyř šroubů  v rozích desky komuniká toru a 
mírným tahem rozpojte konektor 
spojovacího kabelu,

Obr. 1: „Umístě ní komuniká toru v ústředně  JA-60K“ 
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• připevně te desku rá diové ho komuniká toru 
JA-60 NAM/L(H) čtyřmi šrouby v rozích 
desky do spodního dílu ústředny tak, že 
spojovací kabel rá diové ho komuniká toru je 
na straně  u desky ústředny, 

• zapojte konektor spojovacího kabelu 
rá diové ho komuniká toru do konektoru 
desky ústředny. 

• nasaďte víko ústředny a nalepte na krabici 
schvalovací značku, která  je přiložena 
formou samolepky. 

 

Programování rádiového 
komunikátoru JA-60 NAM/L(H) 

Programovat rá diový komuniká tor lze pouze  
z klá vesnice systé mu JA-60 (JA-65)  

zadá vá ním programovacích sekvencí 
v programovacím režimu. 
• zapojte kabel víka ústředny, 
• zapojte akumulá tor, 
• zapně te napá jecí adapté r, 
• nasaďte víko ústředny, 
• pokud se ústředna nenalé zá  

v programovacím režimu (na displeji 
zobrazeno „P“), přejdě te do ně j (viz 
Instalační manuá l k bezdrá tové mu 
zabezpečovací systé mu JA-60 Comfort, 
kap. 8.), 

• zadá vá ním programovacích sekvencí 
naprogramujte požadované  funkce 
rá diové ho komuniká toru podle níže 
uvedené  tabulky, parametry funkcí určuje 
provozovatel rá diové  sítě  Global, 

• otevřete víko ústředny (viz Instalační 
manuá l k bezdrá tové mu zabezpečovací 
systé mu JA-60 Comfort, kap. 2.1.), 

• vypně te napá jení ná sledujícím postupem: 
vypně te napá jecí adapté r, vyčkejte na 
vyhlá šení poruchy napá jení AC, okamžik 
poté  odpojte zá lohovací akumulá tor, 

• oddě lte víko rozpojením konektoru 
spojovacího kabelu, 

• nyní je ústředna připravena na instalaci 
rá diové  cesty. Po přečtení kap. Instalace 
rá diové  cesty pokračujte instalací podle 
kap. Instalace anté n.  

Instalace rádiové cesty 

Přehled antén a způ sob použití 

Anté nní výstup rá diové ho komuniká toru JA-60 
NAM/L(H) má  impedanci 50 Ω. Lze tedy použít 
libovolné  anté ny a součá sti anté nního svodu 
odpovídající té to impedanci. Polarizace 
v rá diových sítích Global je vždy vertiká lní 
(svislé  umístě ní vyzařovacích prvků  anté n). 
 
Pro rá diový komuniká tor JA-60 NAM/L(H) pro 
pá smo 425 a 460 MHz je společností NAM 
system, a.s. dodá vá no ně kolik typů  anté n 
lišících se především způ sobem a místem 
použití.

Funkce sekvence parametr funkce z výroby pozn. 
Číslo objektu 0xxx xxx = 000 až 255 0000  

Číslo skupiny 04xx xx = 00 až 63 0400  

Číslo sítě  08xx xx = 00 až 63 0800  

Perioda udržovacích zprá v 7xxx xxx = 000 – tichý vysílač 
xxx = 020 až 255 (sec.) 

7030  

Kmitočet  9x x = 0 až 3 90  

Výstupní vf výkon 9x x = 95 – výkon 100mW 
x = 94 – výkon 200mW 

95  

 

Tab. 1: „Nastavitelné  funkce rá diové ho komuniká toru JA-60 NAM/L(H)“ 
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Přímo na anté nní konektor SMA rá diové ho 
komuniká toru a pouze v ústředně  JA-60K(KX) 
lze nainstalovat helikalovou anté nu ZH 40  
(ZH 44). 
 
Dovnitř ústředny JA-65K nelze žá dnou anté nu 
umístit vzhledem ke kovové  skříni ústředny, 
která  by znemožňovala vyzařová ní anté ny. 
 
Ostatní anté ny je nutné  ke komuniká toru 
připojit koaxiá lním kabelem s jmenovitou 
impedancí 50 Ω, např. kabelem RG 58, 
zakončeným na straně  komuniká toru 
konektorem SMA (pro prodloužení slouží typy 
A48101 až A48105 ze sortimentu NAM 
system, a.s., které  již jsou zakončeny 
konektory SMA). Pro trubkovou anté nu ZT 40 
(ZT 44) lze použít anté nní držá k s kabelem typ 
A22101. Tento držá k je vhodný i pro 
helikalovou anté nu. Dipólová  anté na ZD 40 
(ZD 44), smě rová  anté na Yagi ZY 40 (ZY 44) a 
anté na ZAE31G (ZAE31H) jsou určeny 
převá žně  do exterié rů . Při umístě ní tě chto 
anté n venku na stožá r a vždy pokud 
používá me koaxiá lní kabel delší než 10-15 m 
je doporučený typ kabelu RLA 10 vzhledem 
k jeho vě tší odolnosti vů či pově trnostním 
vlivů m a menším výkonovým ztrá tá m než má  
kabel RG 58 (viz Manuá l rá diová  síť  Global a 
Global 2, kap. 5.4.). Pro připojení koaxiá lního 
kabelu zakončené ho N-konektorem je na 
straně  komuniká toru nezbytná  redukce  
N-konektor samice ↔ SMA konektor samec 
(typ A49201). 
 
Helikalová  anté na je obvykle použitelná  do 
vzdá lenosti 500 - 1000 m od sbě rné  stanice  
RSN 450 rá diové  sítě  Global. Vše zá visí na 
typu a členitosti zá stavby. Pokud nedostačuje 
výkon vyzá řený helikalovou anté nou 
k dostatečně  kvalitnímu spojení se sbě rnou 
stanicí, použije se anté na trubková  nebo 
ně která  z venkovních anté n. 

Instalace antén 

• při instalaci se řiďte zá kladními pravidly 
pro rá diovou síť  Global uvedenými 
v Manuá lu rá diová  síť  Global a Global 2, 
kde naleznete popis dostatečně  kvalitního 
spojení a obecný postup jeho dosažení, 

• při manipulaci s mě řící stanicí MRS 450 se 
řiďte manuá lem k té to stanici, 

• mě řící stanici MRS 450 nastavte na 
výstupní výkon 200 mW, čemuž odpovídá  
změ na parametru „P“ mě řící stanice na 
hodnotu 185, 

• pomocí mě řící stanice MRS 450 nalezně te 
kvalitní spojení s požadovanou sbě rnou 
stanicí, 

• je-li ústředna JA-60K(KX) namontová na 
v místě  s dostatečně  kvalitním spojením, 
použijte helikalovou anté nu ZH 40 (ZH 44) 
instalovanou přímo na anté nní konektor 
rá diové ho komuniká toru JA-60 NAM/L(H), 

• nemá te-li ústřednu JA-60K(KX) 
nainstalovanou a vyhovuje-li místo 
s dostatečně  kvalitním spojením i pro 
umístě ní ústředny JA-60K(KX), 
nainstalujte ji do tohoto místa a použijte 
helikalovou anté nu přímo na anté nním 
konektoru komuniká toru, 

• neshoduje-li se místo kvalitního spojení 
se současným umístě ním ústředny, nebo 
pokud nelze do takové ho místa ústřednu 
namontovat, použijte ně kterou z anté n 
uvedených v kap. Přehled anté n a způ sob 
použití, vně  ústředny nebo i objektu, 
vybranou anté nu nainstalujte podle 
Manuá lu rá diová  síť  Global a Global 2, 
kap. Struktura, Kapacita a Typy zprá v, 

• nainstalujte zbývající čá sti systé mu JA-60 
Comfort (JA-65 Maestro), při instalaci 
postupujte podle Instalačního manuá lu 
k bezdrá tové mu zabezpečovací systé mu  
JA-60 Comfort (JA-65 Maestro). 

typ antény * popis místo použití 
ZD 40 (ZD 44) dipól venkovní (na držá ku s ramenem typ A22001 i do interié ru) 
ZY 40 (ZY 44) Yagi venkovní (na držá ku s ramenem typ A22001 i do interié ru) 
ZAE31G (ZAE31H) kolineá rní (tyčová ) venkovní 
ZT 40 (ZT 44) ruká vový dipól (trubková ) v interié ru na držá ku typ A22101 nebo bez držá ku s prodlužovacím 

kabelem typ A48101 až A48105 v instalační liště  
ZH 40 (ZH 44) helikalová  v interié ru přímo na komuniká toru nebo na držá ku typ A22101 

 
* typové  označení anté n pro pá smo 425 MHz, v zá vorce pak typové  označení pro pá smo 460 MHz 
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Nastavení systému Global pro 
příjem zpráv z JA-60 NAM/L(H) 

 Sběrná stanice RSN 450 

Zprá vy vysílané  rá diovým komuniká torem  
JA-60 NAM/L(H) jsou zachycová ny přijímačem 
sbě rné  stanice RSN 450 v rá diové  síti Global. 
Aby tato stanice hlídala výpadek spojení od 
objektu zabezpečené ho systé mem JA-60 
Comfort (JA-65 Maestro), resp. od rá diové ho 
komuniká toru JA-60 NAM/L(H) a převá dě la 
zprá vy na PCO, musí být takový objekt 
nadefinová n v konfiguraci sbě rné  stanice. Ke 
konfiguraci sbě rné  stanice se používá  software 
NetManager (viz Manuá l NetManager). Aby 
sbě rná  stanice RSN 450 - PCO spolupracovala 
s rá diovým komuniká torem JA-60 NAM/L(H), 
musí obsahovat software ve verzi 1.33 a vyšší. 
 
Pro hlídá ní a převá dě ní zprá v z objektu musí 
korespondovat hodnoty naprogramované  do 
rá diové ho komuniká toru v kap. Programová ní 
rá diové ho komuniká toru JA-60 NAM/L(H) 
s konfigurací sbě rné  stanice. Jedná  se o tyto 
položky: 
• kmitočet, 
• číslo sítě , 
• číslo objektu, 
• číslo skupiny objektů . 
 
Další související položkou v konfiguraci sbě rné  
stanice je čas kontroly, který se přidá vá  ke 
každé mu objektu. Tímto časem je definová no, 
jakou nejdelší dobu bude sbě rná  stanice čekat 
na příchod jaké koliv zprá vy včetně  udržovací 
od rá diové ho komuniká toru. Pokud za tuto 
definovanou dobu nepřijde žá dná  zprá va, 
odešle sbě rná  stanice zprá vu o ztrá tě  spojení 
s objektem. S časem kontroly u objektu ve 
sbě rné  stanici RSN 450 souvisí nastavení 
periody udržovacích zprá v v rá diové m 
komuniká toru JA-60 NAM/L(H). Podrobný 
popis vztahu mezi časem kontroly a periodou 
udržovacích zprá v naleznete v Manuá lu 
rá diová  síť  Global a Global 2. Zde pouze 
připomíná me, že objekt, který má  v rá diové m 
komuniká toru naprogramová nu periodu 
udržovacích zprá v na hodnotu 0, se chová  
jako tichý objekt (nevysílá  udržovací zprá vy), a 
proto musí mít takový objekt v konfiguraci 
sbě rné  stanice v položce čas kontroly rovně ž 
hodnotu 0 (objekt pak není kontrolová n na 
výpadek spojení). 

Monitorovací software NET-G 

Pro příjem a monitorová ní udá lostí 
odvysílaných rá diovým komuniká torem JA-60 
NAM/L (H) slouží software NET-G společnosti 
NAM system, a.s. Jiné  monitorovací programy 
nejsou zatím podporová ny. 

Potřebné verze NET-G 

Verze ovladače pro rá diovou síť  Global 
(DrvNAM460.DLL) musí být 1.15 a vyšší. 
 
Verze dispečerské ho modulu AppPCO musí 
být 1.21. V případě  aktualizací verze (upgrade) 
jsou nutné  instalace opravných balíčků  (servis 
pack) dané  databá ze. 
 
Všechny potřebné  soubory a aktualizace jsou 
součá stí instalačního balíku NET-G 1.21. 

Konfigurace NET-G 

Konfigurace dané ho zařízení v systé mu  
NET-G prová dí sprá vce systé mu pomocí 
modulu AppPCO. Ve stromě  objektů  definuje 
nový hlídaný objekt. V jeho vě tvi pak prová dí 
konfiguraci jeho připojení pomocí vlastností 
Připojení objektu na kaná l.  
 
Připojení objektu na kanál 
Objektová  zařízení JA-60 NAM se připojují na 
kaná l s číslem 65. Číslo objektu, pod kterým 
jsou připojeny, je dá no jeho nastavením 
v dané m zařízení. Číslo v NET-G je složeno 
z čísla skupiny a čísla objektu takto: 
 
číslo objektu v NET-G = číslo skupiny * 256 
+ číslo objektu  
 
Doba kontroly spojení 
Doba kontroly spojení je nastavová na pomocí 
NetManageru v konfiguraci sbě rných stanic a 
sbě rné  stanice tuto dobu hlídají. Tato vlastnost 
se tedy pro dané  zařízení v konfiguraci NET-G 
připojení objektu nepoužívá. 
 
Formát kódu 
Tato vlastnost musí existovat a musí 
obsahovat tuto definici: 
 
TDEC=ENH,OBS=---------AA---------------------
,OCS=T 
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Převodní tabulka zpráv 
Tato vlastnost se odkazuje na převodní 
tabulku zprá v, podle které  se překlá dají došlé  
kódy udá lostí na systé mové  zprá vy z číselníku 

zprá v NET-G. Tuto tabulku musíme nejprve 
nadefinovat a pak na ni prové st tento odkaz.

Zpráva 
Hex Dec 

Význam zprávy ID Poznámka 

 -1 Není spojení s objektem 10009  
 -2 Obnovené  spojení s objektem 10011  
 -4 Reset vysílače v objektu 10012  
 -6 Kvalita signá lu 1509  
 -7 Ilegá lní vysílač 1507  
 -8 Legalizace vysílače 1508  
 -110 Zajiště ní 1  10003  
 -210 Odjiště ní 1 10002  
 -111 Zajiště ní 2 10003  
 -211 Odjiště ní 2 10002  
100 256 Poplach po zapnutí  Přidat do číselníku 
200 512 Poplach v okamžité  smyčce 10000  
300 768 Poplach ve zpoždě né  smyčce  Přidat do číselníku 
400 1024 Poplach v požá rní smyčce  Přidat do číselníku 
500 1280 Tichý tísňový poplach  Přidat do číselníku 
600 1536 Poplach tamperu  Přidat do číselníku 
700 1792 Překročení počtu pokusů  kódu  Přidat do číselníku 
800 2048 Porucha  Přidat do číselníku 
900 2304 Zajiště ní plné  10003  
A00 2560 Odjiště ní 10002  
B00 2816 Zajiště ní čá stečné  (F2 [MC/UC])  Přidat do číselníku 
C00 3072 Plné  zajiště ní bez kódu (F1)  Přidat do číselníku 
D00 3328 Ztrá ta komunikace s bezdrá tovou periferií  Přidat do číselníku 
D40 3392 Odpojení AC – hlavního napá jení ústředny  11144  
E40 3648 Připojení AC            11156  
E00 3548 Problém s napá jením periferie  Přidat do číselníku 
000 0 Výpadek akumulá toru ústředny 10004  
F40 3904 Obnovení akumulá toru ústředny 10005  
F00 3840 Poplach narušení od podřízené  ústředny  Přidat do číselníku 
040 64 Zarušení VF přijímače ústředny  Přidat do číselníku 
140 320 Otevření dveří  Přidat do číselníku 
240 576 Zajiště ní čá sti A, B odjiště no (jen JA-65)  Přidat do číselníku 
340 832 Zajiště ní čá sti B, A odjiště no (jen JA-65)  Přidat do číselníku 
440 1088 Odjiště ní čá sti A, B zajiště no (jen JA-65)  Přidat do číselníku 
540 1344 Odjiště ní čá sti B, A zajiště no (jen JA-65)  Přidat do číselníku 
640 1600 Zapnutí napá jení ústředny  Přidat do číselníku 
740 1856 Přepnutí do servisu/uživatelské ho  Přidat do číselníku 
840 2112 Ukončení servisu/uživatelské ho  Přidat do číselníku 
180 384 * Dočasová ní poplachu  Přidat do číselníku 
C40 3136 Ukončení poplachu uživatelem  Přidat do číselníku 
940 2368 Reset ústředny do implicitních hodnot  Přidat do číselníku 
280 640 * Všechny sledované  TAMPERy uzavřeny  Přidat do číselníku 
380 896 * Všechny poruchy odstraně ny   Přidat do číselníku 
480 1152 * Napá jení v systému v pořá dku   Přidat do číselníku 
A40 2624 Reset MC (nastaven na 1234)  Přidat do číselníku 
B40 2880 Změ na MC  Přidat do číselníku 
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Zprá vy s pozná mkou „Přidat do číselníku“ 
nemají v číselníku zprá v NET-G odpovídající 
zá znam, proto je nutné  je nejprve do tohoto 
číselníku přidat (volba ID je na sprá vci 
systé mu). Teprve potom je možné  v převodní 
tabulce prové st daný převod. 
 

Odkaz na převod kódu 
Pokud chceme, aby kódy ovlá daly stavy 
smyček a sekcí, případně  vypisovaly při 
příchodech a odchodech osobu, použijeme 
definová ní Převodních tabulek kódů . Kódy 
nabývají u zprá v hodnot zdrojů  udá losti: 
 

Poslední kód je generová n pro společné  
uklidně ní aktivních stavů  a jedná  se o zprá vy 
označené  * v tabulce zprá v. V převodu kódů  
musíte tedy přidat převody tohoto kódu na 
všechny odkazované  smyčky či sekce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj Rozsah od do 

Bezdrá tové  snímače xxxx xx00 0000 000 xxxx xx00 1111 00F 
Ovladače xxxx xx01 0000 010 xxxx xx01 0111 017 
Bezdrá tová  siré na xxxx xx01 1000 018 
Podřízená  ústředna xxxx xx01 1001 019 
Komuniká tor (zatím nevyužito) xxxx xx01 1010 01A 
Datová  linka xxxx xx01 1011 01B 
Vlastní ústředna xxxx xx01 1111 01F 

 

Drá tová  čidla (jen JA-65) xxxx xx10 0000 020 xxxx xx10 1111 02F 
Uživatelské  kódy xxxx xx11 0000 030 xxxx xx11 1101 03D 
Fiktivní zdroj pro uklidňující udá losti xxxx xx11 1111 03F  

 

Tab. 2: „Kódová ní zdrojů “ 
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Nejčastější chyby při instalaci 
a nastavení 

 
• použití součá stí anté nního svodu (anté na, 

konektory, kabely, spojky, atd.) 
s impedancí jinou než 50 Ω, 

• použití nevhodné ho typu kabelu (RG 58) 
na dlouhý anté nní přívod, 

• instalace anté n v jiné  než vertiká lní 
polarizaci, 

• instalace anté n v místech se značným 
stíně ním objemnými kovovými čá stmi 
(dveře, regá ly, trezory, plechová  střecha, 
atd.), 

• instalace anté n pod úrovní teré nu (sklepy), 
• nadefinová ní převá dě ní objektu ve více 

sbě rných stanicích, 
• index kmitočtu resp. kmitočet vysílá ní 

naprogramovaný v rá diové m komuniká toru 
neodpovídá  kmitočtu přijímače sbě rné  
stanice. 

 
Software NET-G 
• objekt je připojen, ale nechodí od ně j 

žá dné  udá losti = nebyl restartová n modul 
AppDriver a tím nemá  načtené  nové  
konfigurace nebo nesprá vně  zadané  číslo 
objektu v připojení objektu na kaná l (viz 
Připojení objektu na kaná l), 

• od objektu chodí udá losti s prá zdným 
textem zprá vy = není sprá vně  
konfigurová n odkaz na převodní tabulku 
zprá v (viz Převodní tabulka zprá v) nebo 
v odkazované  převodní tabulce chybí 
příslušný převod zprá vy, 

• jsou generová ny zprá vy (zá porná  čísla), 
která  nejsou obsažena ve výše uvedené  
tabulce zprá v = nesprá vně  definovaná  
položka Formá t kódu (viz Formá t kódu). 
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Poznámky 
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