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Ú vod 

Telefonní karta NAM TF 98 slouží k přijímá ní 
dat ze střežených objektů na pult 
centralizované  ochrany po telefonních linká ch. 
 
V současné  době  dodá vá me dvě  verze: Verzi 
S, která  je určena pro PCO NAM system 2000 
a Verzi P, kterou je možno připojit jako externí 
zařízení přímo k PC a takto přijímaná  data 
zobrazovat v software NAM NET–G.  
 
Telefonní karta je dvoulinková  a je dodá vá na i 
v jednolinkové  verzi.  
 
Telefonní karta NAM TF 98 verze P umožň uje 
přijímat vš echny tónové  i DTMF formá ty 3 + 1 
až 4 + 3 s paritou i bez, s celkovým počtem 25 
odeslaných čísel. 
 

Telefonní karty NAM TF 98 verze P  
o rozmě rech 95 x 188 mm jsou uklá dá ny do 
speciá lních boxů o rozmě rech 125 x 95 x 250 
mm. V jednom boxu jsou maximá lně  dvě  
dvoulinkové  karty a k jednomu PC je možno 
připojit dva takové to boxy. Do jednoho 
počítače přes jeden COM port je možno připojit 
data až z osmi telefonních linek.  
 
Karta je vybavena vnitřní pamě tí na cca 2000 
zprá v pro každou linku. 
 
Karta obsahuje ochranu vstupů z telefonních 
linek, zapojová ní doplň kové  ochrany není 
potřebné . 

Obr. 1: „Telefonní karta TF 98 P“ 
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Technické parametry telefonní 
karty NAM TF 98 

Viz Obr. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Počet telefonních linek:    jedna u verze NAM TF 98 verze P/1 (funkční jen linka B) 
      dvě  u verze NAM TF 98 verze P/2 (funkční linky A i B) 
Napá jení:      10,8 – 14 V /10 mA, 5 V/80 mA 
Ochrana vstupů tel. linek proti přepě tí a nadproudu: ano 
Pamě ť pro zprá vy při husté m provozu pro 1 linku:  16 KB, t.j. 2617 zprá v formá tu 4 + 2 (asi 20 hodin nepřetržité ho provozu) 
Telefonní volba:     Pulsní i tónová  
Přijímané  a vysílané  signá ly:    1400 Hz – 2400 Hz, DTMF 
Komunikace s okolím:    RS 232 TTL 

Obr. 2: „Technické  parametry“ 
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Přijímané komunikační formá ty 

Karta přijímá  vš echny tónové  i DTMF formá ty 
s paritou i bez.  
• Tónové  3 + 1, 3 + 2, 4 + 1, 4 + 2, 4 + 3, 

vš e s paritou nebo bez. 
• DTMF od 4 do 24 cifer s paritou nebo bez 

(např. CONTACT ID 15 + 1 čísel DTMF). 
• Rychlost od 10 bps do 40 bps 

(10/14/20/33/40 bps) nebo DTMF. 

Data na frekvencích od 1600 Hz do 1950 Hz 
(1600/1800/1850/1900/1950 Hz) nebo DTMF. 
• Handshake sekvence v tomto 

nastavitelné m pořadí: 1400 Hz, 2300 Hz, 
vícetónový, 1600 Hz, 2000 Hz, 2100 Hz. 

 
Počet a pořadí Handshake se nastavuje 
z ovladače NAM NET–G: Driver TF 98 P (viz 
kapitola Konfigurace telefonní karty). 
 
Použitelnost jednotlivých formá tů zá visí na 
jejich zpracová ní softwarem NAM NET–G 

v PC. 
Nastavová ní zabezpečovacích 
ústředen 

Při nastavová ní komunikačního formá tu na 
ú středná ch doporučujeme předevš ím formá ty 
Ademco Contact ID nebo Ademco Express, 
protože umožň ují rychle přené st 
nejpodrobně jš í popis udá lostí na objektu. 
Pokud ú středna tyto formá ty neumí, zvolte 
DTMF formá t 4 + 2 nebo lé pe 4 + 2 s paritou. 
Neumí-li ú středna ani tyto formá ty, zvolte 
nejrychlejš í (nejlé pe 40 bps) tónový formá t  
4 + 2 nebo lé pe 4 + 2 s paritou (např. 
Radionics Fast 1400 Hz 4 + 2 s paritou). 
 
Datový tok je u DTMF formá tů až 15 x rychlejš í 
než u tónových formá tů, přenos zprá v je 

rychlejš í cca 3 x. Vš echny formá ty bez parity 
způsobují zpomalení komunikace, protože 
stejnou zprá vu opakují vždy dvakrá t za sebou. 
U sprá v s paritou je vš ak míra zabezpečení 
mnohem menš í. To znamená , že se častě ji 
přijmou faleš né  kódy. Parita by se mě la 
používat pouze u objektů, kde je 
bezproblé mové  a bezporuchové  telefonní 
spojení. 
 
Průmě rné  časy pro odeslá ní jedné  průmě rné  
zprá vy 4 + 2 různými formá ty: 
 
Více informací o tom, které  konkré tní formá ty 
můžete použít, naleznete v dokumentaci 
k programové mu vybavení NAM NET-G.

Ná zvy formá tů Handshake Data Rychlost 
Tónové  formá ty 
Radionics, DCI, Franklin Slow 2300 Hz 1800 Hz 10 bps 
Ademco, Silent Knight 1400 Hz 1900 Hz 10 bps 
Ademco, Silent Knight 1400 Hz 1900 Hz 14 bps 
Franklin, Sescoa, DCI, VERTEX 1400 1400 Hz 1800 Hz 20 bps 
Franklin, Sescoa, DCI, VERTEX 2300 2300 Hz 1800 Hz 20 bps 
Silent Knight Fast 1400 Hz 1900 Hz 20 bps 
Radionics Fast 1400 2300 Hz 1800 Hz 40 bps 
Radionics Fast 2300 1400 Hz 1800 Hz 40 bps 
Sescoa Super Speed 2300 Hz 1800 Hz 40 bps 
DTMF formá ty 
Sur-Gard 2300 Hz DTMF DTMF 
Sur-Gard 1400 Hz DTMF DTMF 
Ademco Contact ID vícetónový DTMF DTMF 
Ademco Super Fast vícetónový DTMF DTMF 
Ademco Express vícetónový DTMF DTMF 
Scantronics vícetónový DTMF DTMF 
Acron S. F. 1400 Hz DTMF DTMF 
FBI Super Fast 2300 Hz DTMF DTMF 

Tab. 1: „Popis formá tů“ 
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Zabezpečovací ústředny testované 
s kartou NAM TF 98 verze P 

Tento seznam testovaných ú středen je platný 
k 1. 7. 1999. U vš ech testovaných ú středen 
jsme vyzkouš eli vš echny komunikační formá ty, 
které  karta NAM TF 98 umí přijímat. 
S testová ním dalš ích ú středen budeme 
pokračovat, v současné  době  ná m není zná ma 
žá dná  ú středna, která  by s kartou NAM TF 98 
nekomunikovala. 
 
Pokud mají dovozci a výrobci ú středen zá jem 
otestovat komunikaci jejich zařízení s telefonní 
kartou NAM TF 98, stačí kontaktovat firmu 
NAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

formá t bez parity s paritou 
tónový 10 bps 16,0 s 9,0 s 
tónový 40 bps 11,5 s 6,4 s 
DTMF 5,8 s 2,7 s 
 

Tab. 2: „Průmě rné  časy pro odeslá ní zprá vy“ 

Tab. 3: „ Seznam ú středen testovaných s kartou NAM TF 98 verze P“ 

NAM AMOS 1600 
DSC 560 CZ 3 
DSC 585 verze 1.0 
DSC 1510-M verze 4.0 
DSC 1580 verze 1.0 
DSC 2510 CZ 3 
DSC 2585 CZ 2 
DSC 3010 CZ 3 
DSC 4020 CZ 2 
DSC POWER 832 

ESPRIT 728 verze 3.10 
ESPRIT 738 verze 097.A 
ESPRIT 748 
Napco Magnum Alert 1000e verze 1982 LA 425 A 
ESPRIT728 verze 3.20 
ROKONET ORBIT 296 
SUMMIT GOLD 
FBII XL-3 verze WAXL31-10 
OPTEX GENESYS 826 
Detection Systems DS7400Xi verze V.2.07.4 
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Konfigurace telefonní karty 
Konfigurace telefonní karty se prová dí pro 
každou jednotlivou linku z Driveru TF 98 P 
programové ho vybavení NAM NET-G.  

Obr. 3: „Konfigurace telefonní karty“ 
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Sejmutí statistiky telefonní 
karty 

Statistika komunikace objektů s telefonní 
kartou NAM TF 98 umožň uje analyzovat 
kvalitu spojení a ná sledně  přijímat opatření. 

Obr. 4: Statistika telefonní karty 



Pamě ť pro zprá vy 

9 

Paměť pro zprá vy 

Karta je vybavena pamě tí o velikosti 16 KB pro 
každou telefonní linku, která  umožň uje 
uchová vat zprá vy přijaté  po telefonu v době , 
kdy je počítač není schopen zpracová vat 
(např. z důvodu poruchy). Po naplně ní pamě ti 

 karta dalš í zprá vy nepřijímá . Uchovaná  zprá va 
neobsahuje datum a čas. Podmínkou 
zachová ní zprá v v pamě ti je nepřeruš ené  
napá jení karty, proto doporučujeme kartu 
NAM TF 98 napá jet ze zá lohovaného zdroje 
(UPS)! V tabulce je zobrazen maximá lní počet 
zprá v pro jednotlivé  formá ty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tab. 4: „Maximá lní počet zprá v pro jednotlivé  formá ty“ 

kapacita bufferu každé  linky 15704 Bytů 
počet zprá v 4+2 bez parity pro každou linku 2617 
počet zprá v Ademco Contact ID pro každou linku 1427 
typická  doba do zaplně ní bufferu u linky při silné m provozu 20 hodin 
minimá lní zaručená  doba do zaplně ní bufferu linky při vytrvalé m příjmu zprá v 
4 + 2 20 bps bez parity, 3 zprá vy v každé m spojení (spojení trvá  40 sec) 

10 hodin 

minimá lní zaručená  doba do zaplně ní bufferu linky při vytrvalé m příjmu DTMF 
zprá v Ademco Contact ID, 3 zprá vy v každé m spojení (spojení trvá  19 sec) 

2,5 hodiny 
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Periodický test telefonní linky 

Karta prová dí periodický test telefonní linky po 
každé  minutě  nečinnosti při zavě š ené  lince. 
K provedení testu karta nezvedá  linku, jen 
mě ří napě tí na zavě š ené  lince. Není-li linka 
v pořá dku, rozsvítí se přísluš ná  červená  LED a 
je o té to skutečnosti informová n počítač.  
Po obnovení napě tí na lince (může trvat i 2 
minuty, probíhá -li příjem zprá v tak i podstatně  
dé le, než tuto skutečnost karta zjistí), červená  
LED zhasne a počítač je opě t informová n. 
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Skříně pro telefonní karty NAM 
TF 98 verze P 

Karty NAM TF 98 verze P mohou být uloženy 
ve skříních BASIC BOX ( 1 - 4 telefonní linky) 
a EXPANSION BOX (5 - 8 telefonních linek).  
 
Skříně  BASIC BOX i EXPANSION BOX jsou 
totožné . Rozdíl je pouze v nastavení propojek 
a způsobu užití. 

Popis skříně 

Jedná  se o kovovou krabičku, která  obsahuje 
desku s ledkami pro indikaci stavu karet a 
desku k propojení dvou telefonních karet 
s výstupy na zadní panel skříně .  
 

Do jedné  skříně  lze osadit jednu nebo dvě  
telefonní karty NAM TF 98 verze P, čímž 
vznikne zařízení pro obsluhu až čtyř 
telefonních linek. Ke skříni BASIC BOX lze 
pomocí propojovacího kabelu připojit skříň  
EXPANSION BOX, ve které  mohou být opě t 
jedna nebo dvě  telefonní karty a obsluhovat 
tak až 8 telefonních linek přes jeden sé riový 
port PC. 

Popis čela skříně 

Čelo je rozčleně no do čtyř skupin, a to podle 
počtu telefonních linek. Každá  telefonní linka 
má  LED diodu pro příjem (zelenou) a pro 
vysílá ní (žlutou). Každá  karta (dvojice 
telefonních linek) má  jednu společnou 
červenou LED diodu, která  signalizuje 
poruchu. Žlutá  LED dioda v dolní čá sti pak 
signalizuje napá jení. 
 

V klidové m stavu při zavě š ené  lince signalizuje 
zelená  LED dioda vyzvá ně ní příchozího volá ní. 
Po zvednutí linky telefonní kartou signalizuje 
zelená  LED dioda impulsy přichá zející po lince 
a žlutá  LED dioda svítí. Bě hem generová ní 
handshake nebo kissoff signá lu žlutá  LED 
dioda rychle bliká . Při příjmu každé  cifry 
v DTMF formá tu žlutá  LED na okamžik 
pohasne. Při příjmu každé  cifry v tónové m 
formá tu žlutá  LED ně kolikrá t krá tce pohasne 

(jednou při příjmu jedničky, dvakrá t při příjmu 
dvojky …  ). 
 
Červená  LED dioda signalizuje bliká ním 
poruchu alespoň  jedné  z dvojice telefonních 
linek, ke kterým tato LED dioda ná leží. 
Poruchou se rozumí nepřítomnost napě tí na 
lince nebo zá vada v obvodech telefonní karty. 
Trvale svítící červená  LED znamená  
neosazení telefonní kartou (u jednolinkové  a 
dvoulinkové  verze). 

Obr. 5: „Čelo skříně “ 
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Popis zadního panelu skříně 

Na zadním panelu jsou tyto vstupy/výstupy:  
• LINKA 1 - 4: čtyři linkové  konektory  

RJ – 45 pro vstup telefonních linek. 
• RS – 232 PC: konektor CANON 9 pinů pro 

připojení k PC na COM port RS 232. 
• ROZŠÍŘ ENÍ: 6-ti pinový konektor pro 

propojení BASIC BOXU a EXPANSION 
BOXU. 

• NAPÁJENÍ 12 V DC: napá jecí konektor 
pro zdroj typu SZ 12/6/500. 

• SVORKY: svorky uživatelských relé  a 

napá jení. Na svorky –12 V a +12 V je 
vyvedeno napá jecí napě tí 12 V, které  lze 
zatížit maximá lně  proudem 350 mA. 
Na svorky označené  PGM a Siré na jsou 
vyvedeny kontakty relé , které  nejsou 
programově  obslouženy a jejich význam si 
může určit zá kazník. 

• ODPOSLECH: konektor CANON 15 pinů 
pro nahrá vá ní odposlechu z každé  
jednotlivé  linky.  

SVORKY

Obr. 6: „Zadní panel skříně “ 

Pin Význam Pin Význam 
1 Výstup +12 V napá jení (max 350 mA) 9 NF výstup linky 1 
2 NF výstup linky 2 10 GND 
3 GND 11 NF výstup linky 3 
4 NF výstup linky 4 12 Kontakt relé  linky 1 
5 Kontakt relé  linky 1 13 Kontakt relé  linky 2 
6 Kontakt relé  linky 2 14 Kontakt relé  linky 3 
7 Kontakt relé  linky 3 15 Kontakt relé  linky 4 
8 Kontakt relé  linky 4  NC – nezapojen 

 

Tab. 5: „Význam jednotlivých pinů konektoru pro odposlech“ 
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Propojení skříní BASIC BOX a 
EXPANSION BOX 

Chceme-li přijímat data z objektů po více než 
čtyřech telefonních linká ch, je nutné  přidat 
k BASIC BOXU skříň ku nazvanou 
EXPANSION BOX.  

 

Propojení se provede přes konektory 
ROZŠÍŘ ENÍ pomocí propojovacího kabelu 
TF98PR (viz Obr. 7). U nově  přidané  skříň ky 
se hlá sí linky na PC pod čísly 5 až 8.  
 
Celá  sestava se pak napá jí pouze z jednoho 
zdroje a je připojena na jeden sériový port 
v PC !

EXPANSION BOX 

BASIC BOX Kabel TF 98 PR 

Sé riový kabel k PC Napá jení 

Obr. 7: „Propojení skříní BASIC BOX a EXPANSION BOX“ 
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Technické parametry skříní 

 

Nezbytné příslušenství skříní 

Nezbytné příslušenství BASIC BOXu 

1. Telefonní š ň ůry (3 m) – 2 kusy  
u jednolinkové  a dvoulinkové  verze.  
4 kusy u třilinkové  a čtyřlinkové  verze. 

2. Napá jecí zdroj ENCO SZ 12/6/500. 
3. Sé riový kabel k PC. 
4. Konektor CANON (vidlice s krytem) pro 

připojení odposlechu. 

Nezbytné příslušenství EXPANSION BOXu 

1. Telefonní š ň ůry (3 m) – 2 kusy při rozš íření 
na pě tilinkovou nebo š estilinkovu verzi.  
4 kusy při rozš íření na sedmilinkovou nebo 
osmilinkovou verzi. 

2. Propojovací kabel TF 98 PR. 
3. Konektor CANON (vidlice s krytem) pro 

připojení odposlechu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Počet telefonních linek v jednom BOXU: 1 až 4  
Napá jení:     stabilizovaný zdroj 12 V/500 mA ENCO SZ 12/6/500 
Zá lohová ní:    není součá stí zařízení – DOPORUČUJEME: použít UPS 
Rozsah napá jecího napě tí:   10,8 – 14 V 
Proudový odbě r z 12 V zdroje:  max. 160 mA (bez externích spotřebičů připojených na svorky 12 V) 
Maximá lní odbě r ze svorky +12 V:  300 mA 
Rozmě ry BOXU (Š x V x H):   125 x 95 x 250 mm 
 

Obr. 8: „Technické  parametry skříní“ 
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Co dělat v nesná zích 

Objekty špatně komunikují 
s telefonní kartou 

Doporučujeme zá kazníkům, aby si pravidelně  
stahovali statistiku, která  je součá stí driveru  
TF 98 P (viz kapitola Sejmutí statistiky 
telefonní karty) programové ho vybavení  
NET-G. V případě  velké ho ná růstu „žá dných 
komunikací“ je třeba zkontrolovat kvalitu 
připojení karty k JTS (kontrola kabelů a 
zá suvek), eventuelně  si nechat prově řit linku  
u SPT TELECOM. Pokud to nepomůže je 
třeba z historie udá losti jednotlivých objektů 
zjistit, který objekt nekomunikuje. 
 
V případě  velké ho ná růstu neú spě š ných 
komunikací je opě t třeba vysledovat, které  
objekty jsou problé mové  a zkusit změ nit formá t 
přenosu dat z tónové ho na DTMF nebo 
naopak. 
 
Z celkové ho počtu opakovaných zprá v lze 
usoudit kvalitu spojení v místní 
telekomunikační síti. Pokud je počet opaková ní 
pod 1 % z celkové ho množství doš lých zprá v, 
je kvalita spojení dobrá  a lze používat formá ty 
s paritou, které  jsou rychlejš í, ale mají malou 
míru zabezpečení. V opačné m případě  je třeba 
požívat formá ty bez parity. Obecně  lze říci, že 
formá ty DTMF jsou rychlejš í a spolehlivě jš í. Ne 
vždy to ale musí být pravda. V ně kterých 
starých analogových sítích to neplatí. 

Jak se zabezpečit proti ztrá tě dat při 
výpadku proudu 

Telefonní karta TF 98 verze P je napá jená  
stejnosmě rným napě tím 12 V pomocí síťové ho 
adapteru. Doporučujeme připojovat tento 
adapté r do UPS. Pokud je na stejnou UPS 
připojen taky PC je třeba při výpadku síťové ho 
napě tí počítat s tím, že PC má  velkou spotřebu 
a UPS dlouho nevydrží. Aby se dalo naplno 
vyžít kapacity pamě ti v telefonní kartě , je lepš í 
zapojit PC na jinou UPS nebo ho vypnout a 
nechat v provozu pouze telefonní kartu, 
eventuelně  dimenzovat UPS natolik, aby 
uživila PC po celou dobu výpadku sítě . Jakmile 
totiž UPS vypne z důvodů vybití akumulá torů, 
nepomůže odpojit ostatní zá tě že (PC). Bez sítě  
se UPS nedá  zapnout! 
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Uvedení telefonní karty do 
provozu 

1. DC konektor zdroje ENCO zasunout do 
zdířky v pravé m dolním rohu zadního 
panelu skříně  BASIC BOX. 

2. Sítovou zá strčku zdroje ENCO zasunout 
do zá suvky (nejlé pe v UPS). Zdroj ENCO

musí mít volný přístup vzduchu aby mohl 
vě trat. 

3. Do telefonních konektorů na zadním 
panelu skříně  BASIC BOX (popřípadě  i 
EXPANSION BOX) připojit telefonní linky. 

4. Sé riový kabel vsunout jedním koncem do 
COM portu v PC a druhým do konektoru 
CANNON (RS – 232 PC) na zadním 
panelu skříně  BASIC BOX. 

5. Na PC spustit program NET–G a 
postupovat dá le podle manuá lu k NET–G. 

 

Zařízení je schvá leno pro použití v České  
republice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 9: „Homologační š títek“ 
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Poznámky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




