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Ú vod 

Vá ž ení přá telé, 
 
pro zjednodušení objedná vá ní vysílačů pro 
rá diové sítě  Global a Global 2 zavá díme od 
ledna 2007 nový  typ vysílače TSM 452W. 
Jedná  se o vysílač  pracující přes celé 
frekvenční pá smo sítí NAM (400 – 470 MHz). 
Typ vysílače TSM 452W tedy nahrazuje dříve 
dodá vané vysílače TSM 452 F420 (F435, 
F450). 
 
Nový  typ vysílače je i nadá le vybaven 
impulsním stabilizá torem napě tí pro napá jení 
vf dílu, který  zajistí konstantní vý kon i při 
malém napě tí na vybitém akumulá toru. 
Vysílače umož ňují vysílá ní dat ve formá tu 
Global i Global 2, jenž  je použ it v rá diový ch 
sítích NAM v pá smu 400 – 470 MHz. 
Vysílač  TSM 452W je dodá vá n s pamě tí eprom 
verze 4.0D. 
 
Vzhledem k mož ným změ ná m si vž dy pozorně  
přeč tě te ná vod k dané verzi kodéru.  
Na veškeré zá sadní změ ny oproti 
předchá zející verzi Vá s upozorníme v ná vodu. 
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Podmínky pro provoz zařízení 

Rá diové zařízení je mož né provozovat pouze 
na zá kladě  „Povolení k provozování 
vysílacích rádiových zařízení pozemní 
pohyblivé  služby a pevné  služby“ vydaného 
příslušným odborem Č eského 
telekomunikačního úřadu. Na vysílač  TSM 
452W je vydá no „Prohlá šení o shodě “, podle 
nařízení vlá dy č . 426/200 Sb., které je ulož eno 
u drž itele „Povolení k provozování vysílacích 
rádiových zařízení pozemní pohyblivé  
služby a pevné  služby“. 
 
Zařízení musí bý t instalová no a provozová no 
v suchý ch prostorá ch a v rozmezí teplot 
 –20 °C až  +70 °C. K vysílač i musí bý t připojen 
akumulá tor. 
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Popis kodé ru DTX 04-K 

Základní technické  parametry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jmenovité napá jení:  230 V~; 0,3 A 
 16 V~/13 V=; 1,5 A/1,5 A 
Zá lož ní napá jení :  Akumulá tor 12 V/7 Ah s inteligentním dobíjením 
Vý stup napá jení pro externí zařízení: 10,8 - 13,8 V; 1 A 
Vstupy:  8x napě ťové vstupy oddě lené optoč leny 
 8x vyvá ž ené vstupy (1K8) 
Vý stupy:  Siréna – otevřený  kolektor (NPN) max 1 A. 
Komunikační kaná ly:  Sériová  linka RS0 (TTL), RS1 (TTL) 
 Telefonní komuniká tor 

  TSM 452W - rá diový  modem (4800 b) pá smo 450 
MHz 

Frekvenční rozsah (MHz):   400 – 470 
Modulace :    FFSK 
Anténa Impedance:    50 Ω 
Typ konektoru:    SMA 
Vý stupní vý kon max:   30 dBm (1 W)  
 min:   20 dBm (0,1 W) 
Max kmitoč tový  zdvih:   +/− 2 kHz 
Rozsah pracovních teplot   -20 °C až  +70°C 
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Procesorová deska 

Procesorová  deska umož ňuje ovlá dá ní a 
konfiguraci vf dílu vysílače. Obsahuje  

svorkovnici pro připojení vyvá ž ený ch a 
napě ťový ch smyček, napá jecího napě tí, tel. 
komuniká toru, svorky pro připojení zá lohovací 
baterie, pojistky a další prvky.

Vyvážené  smyčky 

Svorky vyvá ž ený ch smyček Z1 až  Z8 jsou 
v klidu pokud je připojen odpor 1,8 kΩ. Při 
rozvá ž ení o více než  ±30 % trvajícím déle než  
300 ms je generová n poplach. Vstup se 
považ uje za vyvá ž ený , pokud je jeho odpor 
v rozmezí 1300 - 2300 Ω. 
 
Na vyvá ž ené smyčky se nesmí připojit napě tí. 
Trvale připojené napě tí nad ±20 V je můž e 
poškodit! 
 
U vysílače s formá tem Global lze v software 
NET-G předefinovat vý znam smyček. Smyčce 

(vstupu) tak můž e bý t přiřazena jaká koliv 
udá lost (libovolná  zprá va z číselníku zprá v 
programu NET-G). Podrobnosti jsou uvedeny 
v ná vodu k modulu driveru NAM 460 software 
NET-G. 

Napěťové  (izolované ) smyčky 

Kodér má  osm napě ťový ch smyček, které se 
spínají přivedeným napě tím obou polarit.

volba
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Vstup je chrá ně n optoč lenem. Aby vstup 
sepnul, musí bý t přivedené napě tí na vstupu 
déle než  300 ms. 
 
Vstupy jsou implicitně  aktivová ny při přivedení 
napě tí. V konfiguraci kodéru je mož né 
libovolnou smyčku invertovat (tzn., ž e aktivace 
vstupu probě hne po odpojení napě tí). 
 
Vstup ZI8 (den/ noc) je ve stavu „noc“, pokud 
je na svorku přivedeno napě tí, jinak je ve stavu 
„den“ (taktéž  lze v konfiguraci kodéru 
invertovat). 
 
U vysílače s formá tem Global lze v software 
NET-G předefinovat vý znam smyček. Smyčce 
(vstupu) tak můž e bý t přiřazena jaký koliv 
udá lost (libovolná  zprá va z číselníku zprá v 
programu NET-G). Podrobnosti jsou uvedeny 
v ná vodu k modulu driveru NAM 460 software 
NET-G. 

Pojistky 

Na procesorové desce jsou umístě ny tři 
pojistky: 
1. Pojistka napá jení: 1,5 A – chrá ní zařízení 

napá jená  z vnitřního zdroje – bzuč á k, 
vysílač  a chrá ní také proti přepó lová ní 
zá lohovacího akumulá toru. 

2. Pojistka AUX: 1 A – chrá ní před přetíž ením 
a zkratem vý stup AUX, který  poskytuje 
napá jení pro externí zařízení (č idla). 

3. Pojistka vý stupu sirény: 2 A – chrá ní před 
přetíž ením a zkratem vý stup pro sirénu 
BELL. 

Napájení vysílače 

K napá jení vysílače můž eme použ ít buď 
stejnosmě rné nebo střídavé napě tí. 
Doporučujeme použ ívat střídavé napě tí ≈16 V, 
které můž eme vzít z transformá toru pro 
zabezpečovací ústřednu. 
 
Napájení střídavým napětím má  tyto vý hody: 
1. u rá diový ch sítí Global posílá  vysílač  

informaci o vý padku sítě  

2. po vybití baterie při dlouhodobém vý padku 
sítě  dojde k rychlejšímu dobití baterie, než  
u stejnosmě rného napá jení 

3. baterie je dobíjena a vybíjena 
v předepsaný ch cyklech. Kodér 
zabezpečuje maximá lní ž ivotnost baterie 
a je schopen urč it její poruchu. 

 
Pokud se na displeji kodéru po přivedení 
napá jecího napě tí nerozbliká  desetinná  tečka, 
zkuste jej resetovat stiskem resetovacího 
tlačítka SA2. 
 
Napájení střídavým napětím 
Prová dí se přes svorku ≈16 V. Postup:  
1. Změ říme maximá lní napě tí na 

sekundá rním vinutí transformá toru.  
Na transformá tor připojte kodér bez 
baterie, což  představuje odbě r asi 150 mA. 
Napě tí nesmí bý t vyšší než  19 V≈. 

2. Změ řte minimá lní napě tí na sekundá rním 
vinutí transformá toru. Na transformá tor 
připojte vysílač  s vybitou baterií a ústřednu 
EZS s vybitou baterií, což  představuje 
odbě r 1,5 až  1,7 A (0,6 A do kaž dé baterie 
+ 0,2 A vysílač  + odbě r č idel a klá vesnic). 
Napě tí na transformá toru nesmí bý t niž ší 
než  14 V. 

 
Napě tí vyšší než  19 V bude mít za ná sledek 
přehřívá ní stabilizá torů kodéru, napě tí niž ší 
než  14 V špatnou funkci dobíjení. 
 
Doporučený  typ trafa je např. TEZB 4116005, 
16 V, 3, 125 A, které dodá vá me a kterému 
jsou přizpůsobeny i otvory v bedně . 
 
Kdy kodé r při střídavém napájení vyhlásí 
poruchu baterie? 
1. Vysílač  má  připojeno napá jení ≈16 V, má  

připojenou baterii a ani po 4 minutá ch 
nestoupne napě tí na baterii nad 10,8 V. 
(Baterie má  zkrat). 

2. Vysílač  má  připojeno napá jení ≈16 V, má  
připojenou baterii a ani po 13 hodiná ch se 
napě tí na baterii nedostane na 13 V 
(Baterii nelze nabít). 

Stav smyčky Napětí na smyčce Odběr 
sepnuto – poplach 9 až  50V 1 až  5 mA 
neurč itý  stav 3,5 až  9 V  
rozepnuto – klid -50 až  + 3,5V  
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3. Vysílač  má  připojené napá jení ≈16 V , ale 
nemá  připojenou baterii. 

4. Baterie při odpojení napá jení ≈16 V klesne 
za dobu 20 sekund z napě tí 13 V na  
11,4 V. Tento test kapacity baterie kodér 
prová dí v pravidelný ch intervalech. 

 
Obnovu chyby baterie kodér hlá sí, když  při 
pravidelném odpojení sítě , které si kodér 
prová dí automaticky kaž dé 4 minuty na 20 s, 
neklesne napě tí ze 13 V pod 11,4 V. 
 
Odpojení baterie se prová dí, jestliž e napě tí na 
baterii klesne pod 10,2 V. 
 
Kodér začne fungovat až  po připojení síťového 
napě tí. Při startu odvysílá  5x zprá vu RESET. 
Pokud chcete spustit kodé r na baterii bez 
sítě, lze použít startovací tlačítko SA7. 
 
Doba provozu vysílače na baterii je přibliž ně   
5 krá t kapacita baterie v Ah u provedení  
s vysílačem TSM 452W. Např. při použ ití 
baterie 6,5 Ah to je 6,5 × 5 = 32,5 hodin. 
 
Pokud je akumulá tor vyhodnocen jako 
zkratovaný  je odpojen a k jeho opě tovnému 
připojení dojde až  po resetu kodéru stiskem 
resetovacího tlačítka. Proto doporučujeme po 
kaž dé výmě ně  baterie resetovat kodér. 
 
Upozornění: Ve vysílač i musí bý t vž dy baterie 
12 V o kapacitě  1,2 Ah; 1,9 Ah; 4 Ah; 6,5 Ah 
nebo 7 Ah. Při nastavení vysílače na vý kon  
1 W by vlivem vě tšího odbě ru dochá zelo ke 
kolísá ní napě tí, které by mohlo způsobit 
špatnou funkci vysílače.  
 
Napájení stejnosměrným napětím 
Prová dí se přes svorku ± 13 V. 
 
V bě ž ném stavu je ve vysílač i baterie.  
Na svorce ±13 V musí bý t přivedeno napě tí 
v rozsahu 13,5 až  13,8 V. Tento vstup 
doporučujeme napá jet z vý stupu ústředny EZS 
označeného AUX.  
 
Pokud bude napě tí menší než  13,5 V nedojde 
k nabití baterie ve vysílač i na plnou kapacitu, 
tzn. ž e při výpadku sítě dojde k rychlému 
odstavení vysílače. 
 
Hlá šení „porucha baterie“ se odesílá , pokud 
napě tí na vstupu ±13 V klesne pod 11,2 V. 
 
Hlá šení „obnova baterie“ se posílá , pokud 
napě tí na vstupu ±13 V stoupne nad 12,2 V. 
 

Vysílač  přestane vysílat při 10,2 V. Vysílač  
začne vysílat při 11,2 V. Po celou dobu však 
pracuje kodér. Pokud by kleslo napě tí až  pod  
6 V, dojde i k vypnutí kodéru. 
 
Pokud použ ívá me stejnosmě rné napá jecí 
napě tí, nezapomeneme nastavit příznak 
napájení ze stejnosměrné ho zdroje (viz 
Příznakové bity). Pro použ ití stejnosmě rného 
napá jení je nutno použ ít vodiče s průřezem 
alespoň 0,75 mm2 a délce max. 20 metrů. 

Napájecí výstup AUX 

Napá jecí vý stup AUX poskytuje stejnosmě rné 
napě tí 10,8 – 13,8 V (v zá vislosti na stavu 
nabití baterie) určené pro napá jení dalších 
zařízení. Celkový  odbě r tě chto zařízení nesmí 
přesá hnout 1 A, současně  nesmí celkový  
odbě r ze zdroje překroč it 1,5 A. Při napá jení 
stejnosmě rným napě tím připojujte další 
zařízení přímo na tento zdroj. 

Výstup na siré nu BELL 

Vý stup na sirénu je určen pro připojení sirény, 
která  se použ ívá  v rež imu zabezpečovací 
ústředny typu AMOS 1600. V rež imu kodér 
DTX 04-K tento vý stup není využ it. 

Přepínač 

Na přepínač i nastavujeme číslo polož ky 
zadá vaný ch dat při konfiguraci vysílače (viz 
Nastavovací polož ky vysílače). Jednotlivé 
přepínače mají při přepnutí smě rem dolů 
hodnotu 0 (vypnuto), při přepnutí nahoru vá hu 
příslušející jejich pozici. Vý sledné číslo 
nastavené na přepínač i pak odpovídá  souč tu 
jednotlivý ch vah. Při nastavová ní se na displeji 
současně  zobrazuje nastavovaná  hodnota tak, 
ž e pokud manipulujeme s přepínač i 1 – 4 pak 
se zobrazuje první (vyšší) cifra hexadecimá lní 
reprezentace nastavovaného údaje a pokud 
manipulujeme s přepínač i 5 – 8 pak se 
zobrazuje druhá  (niž ší) cifra.
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Například číslo 14 dekadicky, 
které odpovídá  hodnotě  0E 
hexadecimá lně  nastavíme tak, 
ž e do horní polohy přepneme 

přepínače 5, 6 a 7 (8 + 4 + 2 = 14), ostatní 
přepínače zůstanou dole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Váhy přepínačů 
Přepínač  Dekadicky Hexadecimálně 

1 128 80 H 
2 64 40 H 
3 32 20 H 
4 16 10 H 
5 8 08 H 
6 4 04 H 
7 2 02 H 
8 1 01 H 

 

 1  2  3  4  5  6  7  8

Pá č ka přepínač e

 

1  2  3  4  5  6  7 8 
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Přepínač se používá pouze při nastavování 
a testování vysílače, při normálním provozu 
hodnoty, které  jsou na něm nastaveny, 
nemají žádný význam a nic neovlivňují. 

Displej 

Displej zobrazuje různé údaje podle toho,  
v jakém stavu se vysílač  nachá zí.  
 
• Za provozu na displeji pravidelně  bliká  

tečka a případně  se zobrazují doplňující 
informace o stavu telefonní komunikace: 

 telefonní komuniká tor „zvedá  
sluchá tko“, 

 telefonní komuniká tor „zavě šuje 
sluchá tko“, 

 přijatá  data se vysílají radiovou cestou, 

 potvrzují se data přijatá  telefonním 
komuniká torem. 

 
Pokud na displeji svítí hexadecimá lní číslice, 
pak její vý znam zá visí na tom, zda svítí LED 
dioda telefonní komunikace - HL4 (kap. Svítivé 
diody (LED)). Pokud svítí – telefonem se již  
komunikuje – pak displej zobrazuje prá vě  
přijímané číslo. Pokud nesvítí – telefonem se 
ještě  nekomunikuje – pak displej zobrazuje 
buď počet vytočený ch čísel nebo počet 
zvoně ní z vně jší telefonní linky. Pokud se 
telefonem nekomunikuje a na displeji je 
symbol F pak se na vstupu objevil krá tký  
impuls, který  můž e bý t způsoben zvednutím 
nebo zavě šením telefonní linky zabezpečovací 
ústřednou. 

Nastavované  hodnoty Nastavované  hodnoty 
Přepínač Dekadicky Hexadecimálně Přepínač Dekadicky Hexadecimálně 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
0 

 
0 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
1 

 
1 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
2 

 
2 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
3 

 
3 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
4 

 
4 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
5 

 
5 

1  2  3  4  5  6  7 8  

 
6 

 
6 

1  2  3  4  5  6  7 8  

 
7 

 
7 

1  2  3  4  5  6  7 8  

 
8 

 
8 

1  2  3  4  5  6  7 8  

 
9 

 
9 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
10 

 
A 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
11 

 
B 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
12 

 
C 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
13 

 
D 

1  2  3  4  5  6  7 8
 

 
14 

 
E 

1  2  3  4  5  6  7 8  

 
15 

 
F 
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• Při nastavová ní nebo testová ní vysílače 

(viz kap. Nastavovací polož ky vysílače) 
tečka nebliká . Buď svítí, pokud se 
nastavuje pořadí polož ky nebo testu, nebo 
je zhasnutá , pokud se zobrazují údaje 
jednotlivý ch testů nebo čísla 
nastavovaný ch hodnot. 

Svítivé  diody (LED) 

Za provozu svítivé diody signalizují stav 
vysílače, při testová ní indikují různé biná rní 
hodnoty.  
 
Za provozu (na displeji vž dy bliká  tečka) je 
vý znam ledek ná sledující:

V provozním rež imu mají svítivé diody 
přiřazeny ná sledující vý znam: 
• LED Napájení svým svitem indikuje 

přítomnost síťového napá jení. Pokud bliká , 
pak kodér pracuje na baterii, při poruše 
baterie se rozsvítí LED „Porucha“. 

• LED Vysílání blikne pokaž dé, když  se 
odvysílá  zprá va vysílačem. 

• LED Porucha se rozsvítí, když  se objeví 
ně jaký  problém, např. při hlá šení porucha 
baterie. 

• LED Telefonní linka svítí tehdy, pokud 
vysílač  komunikuje telefonní linkou se 
zabezpečovací ústřednou buď přímo 
(svorky R1, T1) nebo přes telefonní síť a 
vstup externí tel. linky (RING, TIP). Tato 
LED také svítí v případě , ž e je porucha 
vně jší telefonní linky a kodér je připojen 
přímo na telefonní ústřednu EZS. 

• LED Příjem telefonních dat bliká  při 
provozu telefonního komuniká toru – při 
detekci vytá čeného čísla, zvoně ní nebo při 
přenosu dat. 

• LED Příjem RS 232 blikne po kaž dé 
úspě šné komunikaci s modulem UNI 1. 
Kodér se kaž dé 2 – 3 sekundy dotazuje, 
zda má  modul UNI 1 ně jaká  data a pokud 
dostane odpově ď, pak LED příjem RS 232 
blikne. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Napá jení 
Vysílá ní 
Porucha Telefonní linka 

Příjem tel. dat 

HL 2 

HL 3 

HL 4 HL 7 

HL 5 

HL 6 
Příjem RS 232 
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Ovládací tlačítka SA 4, SA 5, SA 6 a tlačítko 
RESET 

Ovlá dací tlačítka umož ňují nastavit 
konfigurační údaje vysílače v nastavovacím  

rež imu, případně  spouště t jednotlivé testy  
v rež imu testovacím. Jejich označení je 
ná sledující: 
 

Tlačítko SA 4 se obvykle použ ívá  pro pohyb 
smě rem nahoru nebo k vyšším číslům, tlačítko 
SA 6 pro pohyb smě rem dolů nebo k číslům 
niž ším (např. při zadá vá ní čísel). 
 
Tlačítko SA 5 slouž í pro potvrzení zadané 
cifry a přechod na další cifru, ukončení nebo 
zahá jení zadá vá ní. 
 
Tlačítko RESET se použ ívá  pro spuště ní 
nastavovacího nebo testovacího rež imu.  
 
Pokud při uvolňová ní tlačítka RESET drž íme 
stisknuto tlačítko SA 5, pak se vysílač  dostane 
do testovacího rež imu, umož ňujícího otestovat 
různé funkce vysílače. Pokud je při uvolňová ní 
RESETu stlačeno tlačítko SA 6, pak se vysílač  
nastaví do rež imu nastavovacího. Bliž ší 
informace viz kapitoly Nastavovací polož ky 
vysílače a Testová ní zapojení. 
 
Tlačítko SA 7 START slouž í k zapnutí napá jení 
při provozu pouze na akumulá tor.  

Konektor klávesnice 

Konektor klá vesnice je určen pro připojení 
externí klá vesnice, která  se použ ívá   
u zabezpečovací ústředny AMOS 1600.  
U kodéru DTX 04-K tento konektor není využ it. 

Konektor PC 

Pro programová ní ústředny AMOS 1600 nebo 
kodéru je na desce DTX 04-K konektor Canon 
pod spínačem tamperu. Do ně j se připojuje 
kabel KAB 05 s převodníkem RS/TTL.  

 
 

SA 4 
SA 5 
SA 6 

SA 2 
(RESET)

SA 7 
(START)
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Telefonní komunikátor DTX 04-TK Telefonní komuniká tor DTX 04-TK umož ňuje 
připojit k vysílač i DTX 04 zabezpečovací 
ústřednu komunikující po telefonní lince 

formá tem 3+2, 4+2, 4+3, Ademco Point ID 
(Contact ID), komunikační rychlostí 10, 20 
nebo 40 bps s handshake 1400 Hz, 2300 Hz 
nebo vícetónovým. 
 
Telefonní komuniká tor se k procesorové desce 
DTX 04–K připojuje konektorem procesorové 
desky, který  je umístě n v krabici kolmo na 
procesorovou desku vedle VF č á sti vysílače. 
Svorkovnice tel. komunikátoru je 
odnímatelná. 
 
U systému NAM Global lze rozlišit až  8 
různý ch zařízení připojený ch přes telefonní 
komuniká tor při formá tech 3+2, 4+2, 4+3, CID. 
V nastavovacích pozicích 12-19 (viz kap. 
Nastavovací polož ky vysílače) je nutno zadat 
č tyřmístná  identifikační čísla tě chto zařízení.  
 
Po připojení napá jení je nutno nastavit sprá vně  
polož ky 4, 5, 0E, 12-19 v konfiguraci vysílače 
tak, aby odpovídaly skutečnému stavu 
nastavení zabezpečovací ústředny. Zejména 
počet vytá čený ch cifer, po nichž  má  
komuniká tor zvednout tel. linku, musí 
odpovídat poč tu cifer tel. čísla nastaveného 
v ústředně  a musí souhlasit zadaná  
identifikační čísla v kodéru a ústředně  EZS. 
Zabezpečovací ústředna musí mít nastavenou 
pulsní volbu. Rychlost vytá čení telefonního 

čísla zabezpečovací ústřednou musí bý t 10 
Bps. 
 
Telefonní komuniká tor nevysílá  oznamovací 
ani vyzvá ně cí tó n zabezpečovací ústředně , 
takž e pokud má  ústředna volitelné čeká ní na 
oznamovací nebo vyzvá ně cí tó n, je nutné jej 
vypnout. Při připojová ní a zprovozňová ní 
kodéru lze zapnout na nastavovací pozici 5 
poslední (osmý ) bit, který  zapne pípá ní při 
příjmu dat od ústředny. Současně  displej 
zobrazuje stav komunikace (viz Displej a 
Testová ní telefonního komuniká toru). 
 
Při připojová ní k zabezpečovací ústředně  bez 
vně jší telefonní linky, stačí pouze propojit 
propojky JP 1, JP 2 a JP 3 tak, jak je vidě t na 
obrá zku. Pokud vně jší telefonní linku použ ívat 
budeme, pak musí bý t všechny tři propojky 
rozpojeny. V případě  napojení na tel. linku 
malé pobočkové ústředny, která  pracuje 
s napě tím na lince pod 24 V, je nutno 
ponechat zapojenou propojku JP 1. Bez ní by 
tel. komuniká tor nereagoval na vytá čená  čísla. 
 

 

 DTX 04 
TK 

RING 
TIP R1 T1  JP 1 

 

 Tel. linka 
 

Zabezpečovací 
ústředna 
 

Konektor 
proces. 
desky 
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Sé riový komunikátor DTX 04– RS 

Sériový  komuniká tor DTX 04-RS se připojuje  
k procesorové desce tak, ž e je umístě n kolmo 
na procesorovou desku vedle VF č á sti 
vysílače. Na procesorové desce je konektor 
sériového komuniká toru umístě n v pravém 
horním rohu vedle ovlá dacích tlačítek a je 
označen popisem RS 232. Sériový  
komuniká tor umož ňuje připojení 
zabezpečovacích ústředen ARITECH přes 
Adapter SPY91/v.95N nebo Galaxy a Ultimate 
přes zařízení UNI 1, EA-2 nebo Goldcom. 
 
Po připojení je nutno nakonfigurovat 
zabezpečovací ústřednu a nastavit sprá vně  
přídavný  modul UNI 1 (popsá no v ná vodu 
k UNI 1) nebo EA-2 (popsá no v ná vodu  
k EA-2). Pokud kodér přijme sériovým 
komuniká torem vý znamovou zprá vu, pošle ji 
jako kó d DSC.  
 
Zprá va se chová  tak, jako by došla patná ctým 
komunikačním kaná lem. To znamená , ž e 
identifikace v NET-G bude o 3C000 (245760 
dekadicky) vyšší než  adresa objektu. Kó d 
vý padku a obnovy spojení se zařízením na 
sériové lince generuje přímo vysílač  a vysílá  se 
s identifiká torem kaná lu 14 (0EH). 
 
Vý znamy kó dů jsou uvedeny v příloze 1. 
 
Sé riový komunikátor má odnímatelnou 
svorkovnici, ke které se připojí konektor 
ně kterého z vý še jmenovaný ch modulů. Další 

podrobnosti jsou uvedeny v č á sti Připojení 
ústředen Galasy a Ultimate a Připojení EPS 
komuniká toru. 

 DTX 04 
TK 

RING 
TIP R1 T1  JP 1 

 

 Tel. linka 
 

Zabezpečovací 
ústředna 
 

Konektor 
proces. 
desky 

 JP 2 
  JP 3 
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Montáž vysílače 

Požadavky na umístění vysílače 

Vysílač  by se nemě l montovat blíž e než  100 m 
od sbě rné stanice.  
 
Zařízení upevníme na zeď pomocí tří šroubů, 
pro které jsou určeny díry na zadní stě ně  
kovové krabice. 

Připojení anté ny 

K vysílač i lze připojit různé typy antén. 
Prutovou a trubkovou anténu nasazením na 
vý stupní konektor nebo ostatní přes koaxiá lní 
kabel. V případě  použ ití prutové antény musí 
bý t důkladně  utaž eny šrouby M4 drž ící vysílač  
v kovové krabici. 

Připojení vstupů 

Připojíme vstupy vyvá ž ený ch a napě ťový ch 
smyček. Do svorek nevyuž itý ch vyvá ž ený ch 
smyček připojíme odpor 1,8 kΩ nebo je 
vypneme v nastavovací polož ce 8. 
 
Další podrobnosti tý kající se vyvá ž ený ch a 
napě ťový ch smyček jsou popsá ny v kapitolá ch 
popisujících smyčky. 

Připojení vysílače k síti 

Je-li vysílač  vybaven síťový m transformá torem, 
připojuje se síťovým kabelem do rozvodné sítě  
230 V. V případě  potřeby lze kabel se 
zá strčkou nahradit pevným připojením (smí 
prové st pouze osoba k tomu pověřená!).  
 
Síťová zásuvka musí být v blízkosti zařízení 
a musí být dobře přístupná. Nadproudová 
ochrana musí být součástí instalace 
budovy. 

Připojení ústředny EZS přes 
telefonní komunikátor 

Seznam zabezpečovacích ústředen, jejichž  
komunikace byla vyzkoušena s kodérem verze 
4.0D, je uveden na internetový ch strá nká ch 
společnosti NAM system, a.s. (www.nam.cz). 
 
 
 
 

Změny oproti předchozí verzi (4.05): 
Vytá čení a přenos kó dů na PCO z EZS 
Jablotron JA-80 s pomocí DTMF (s použ itím 
vně jší linky i bez ní). 
Jelikož  ústředna Jablotron JA-80 „OASIS“ umí 
vytá čet telefonní číslo na PCO pouze tó nově , 
bylo zapotřebí upravit komuniká tor vysílače – 
reagovat na vytá čení ústředny EZS v tó nové 
volbě . 
K tomu slouž í nová  funkce telefonního 
komuniká toru, který  detekuje napě ťové změ ny 
na telefonní lince (zvednutí linky ústřednou 
EZS), načež  vyčká  cca 1 s, zvedne linku a 
začne posílat zvolené Handshake. Na tyto 
zareaguje ústředna EZS a poté již  komunikace 
probíhá  standardně . 
 
Upozornění: 
Při použ ití vně jší telefonní linky je pro sprá vný  
průbě h telefonní komunikace důlež ité dodrž et 
polaritu telefonní linky (R1-Ring, T1-Tip). 

Připojení telefonního komunikátoru 
s externí telefonní linkou 

Při tomto zapojení můž e zabezpečovací 
ústředna prostřednictvím tel. komuniká toru 
komunikovat jak s kodérem DTX 04–K (který  
vyšle přijaté zprá vy rá diem), tak s telefonním 
pultem. Kodér můž e také komunikovat 
se zabezpečovacími ústřednami volajícími 
z venku na linku, na kterou je připojen. 
 
Při zapojení s externí telefonní linkou 
propojíme svorky RING a TIP EZS se svorkami 
R1 a T1 telefonního komuniká toru. Na svorky 
RING a TIP telefonního komuniká toru 
připojíme vně jší telefonní linku, ke svorká m R1 
a T1 EZS můž e bý t připojen telefonní přístroj. 
Při připojová ní telefonní linky lze využ ít toho, 
ž e svorkovnice telefonního komuniká toru je 
odnímatelná . 
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Pokud použ ívá me telefonní komuniká tor  
s externí telefonní linkou, pak je nutno nechat 
rozpojeny svorky JP 1, JP 2 a JP 3. 
 
Je nutno sprá vně  nastavit hodnoty polož ek 4, 
5, 12-19, 1F a 20 (viz kapitola Nastavovací 
polož ky vysílače). Pokud chceme, aby 
telefonní komuniká tor nezvedal volá ní 
přichá zející z vně jší telefonní linky, pak druhá  
cifra polož ky 4 bude mít hodnotu 0, první cifru 
nastavíme tak, aby obsahovala počet cifer 
čísla telefonního komuniká toru, které je 
nastaveno v ústředně  EZS. V zabezpečovací 
ústředně  EZS nastavíme telefonní číslo 
sklá dající se z tolika osmiček, kolik je 
nastaveno v první cifře nastavovací polož ky 4. 
V nastavovacích polož ká ch 12-19 zadá me 
identifikační čísla připojený ch ústředen, kodér 
totiž  rá diem odesílá  pouze zprá vy od zadaný ch 
zařízení. Současně  pořadí identifikačního čísla 
připojené ústředny udá vá  přenosový  kaná l, 
z ně jž  zprá va přišla (0-7). Pokud je nastaven 
formá t telefonních zprá v na 1 + X, pak se 
zprá vy na PCO chovají tak, jako by přišly 
z objektu s číslem 4000H * přenosový  kaná l. 
Zprá vy vý padku a obnovy telefonní linky 
přichá zejí z kaná lu 14 (0EH). V nastavovací 
polož ce 1F zadá me kó d odesílaný  při vý padku 
vně jší telefonní linky, v polož ce 20 kó d 
odesílaný  při její obnově . Tyto kó dy jsou 
odvysílá ny ve stejném formá tu, v jakém se 
odesílají ostatní telefonní zprá vy. Zadaná  
hodnota je na nejvyšších 8 bitech zprá vy. 

 
Ně které ústředny EZS před zahá jením 
komunikace testují telefonní linku tak, ž e ji 
zvednou, zavě sí, zvednou a pak začínají 
vytá čet telefonní číslo. Toto testovací zvednutí 
tě sně  před vytá čením kodér detekuje jako 
vytočení prvního telefonního čísla. Proto je 
nutno testová ní telefonní linky v ústředně  EZS 
zaká zat a pokud to není mož né (např. u Nikol 
1400), je potřeba hodnotu v první cifře polož ky 
4 kodéru o jedna zvě tšit. V zabezpečovací 
ústředně  je mož no naprogramovat jako druhé 
telefonní číslo, číslo pultu. Je nutno zajistit, aby 
telefonní číslo pultu a telefonní číslo určené 
pro kodér mě lo jiný  počet cifer a nastavit 
sprá vně  první cifru nastavovací polož ky 4. 
Pokud kodér zjistí, ž e se vytá čí telefonní číslo 
s jiným poč tem cifer, než  má  nastaveno, nechá  
hovor projít na vně jší telefonní linku. 
 
Je nutné, aby poslední cifra telefonního čísla 
nastaveného v připojené zabezpečovací 
ústředně  byla 8, 9 nebo 0 (samé osmičky tento 
předpoklad splňují).  
 
Jestliž e se využ ívá  vytá čení čísla tó nově  
(hodnota F), nelze již  připojit více ústředen 
EZS k jednomu kodéru a nelze také využ ít 
vně jší telefonní linku ke komunikaci 
s ústřednou EZS (např. download konfigurace 
nebo použ ití zá lož ní trasy na telefonní PCO). 
 

 

EZS 

DTX 04 
TK 

R1 T1 
RING 
TIP RING 

TIP R1 T1 

Tel. linka Tel. přístroj 

JP 1 

JP 2 
 JP 3 
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Připojení telefonního komunikátoru bez 
externí telefonní linky

 

Při tomto zapojení zabezpečovací ústředna 
komunikuje vž dy přímo s kodérem přes 
telefonní komuniká tor. 
 
Při zapojení bez externí telefonní linky 
připojíme vý stup RING a TIP EZS na svorky 
R1 a T1 desky telefonního komuniká toru. Při 
připojová ní lze využ ít toho, ž e svorkovnice 
telefonního komuniká toru je odnímatelná . 
Při zapojení bez externí telefonní linky je nutno 
zkratovat svorku JP 1, JP 2 a JP 3.  
 
Je nutno sprá vně  nastavit hodnoty polož ek 4, 
5, 0E, 12-19 (viz kap. Nastavovací polož ky 
vysílače). Druhá  cifra polož ky 4 bude mít 
hodnotu 0, první cifru nastavíme tak, aby 
obsahovala počet cifer čísla telefonního 
komuniká toru, které je nastaveno 
v zabezpečovací ústředně . V ústředně  EZS 
nastavíme číslo sklá dající se z tolika osmiček, 
kolik je nastaveno v první cifře nastavovací 
polož ky 4. V nastavovacích polož ká ch 12-19 
zadá me identifikační čísla připojený ch 
ústředen, kodér totiž  rá diem odesílá  pouze 
zprá vy od zadaný ch zařízení. Současně  pořadí 
identifikačního čísla připojené ústředny udá vá  
přenosový  kaná l, z ně jž  zprá va přišla (0-7). 
Pokud je nastaven formá t telefonních zprá v na 
1 + X, pak se zprá vy na PCO chovají tak, jako 
by přišly z objektu s číslem 4000H * přenosový  
kaná l. 

 
U ústředen ESPRIT zá lež í na sprá vné polaritě  
signá lů – propojení svorek RING a TIP 
komuniká toru s napá jením AUX musí bý t 
provedeno tak, jak je uvedeno na obrá zku, 
svorka R1 komuniká toru musí bý t připojena na 
RING ústředny a T1 na TIP. 
 
U ústředny OMNIA CEN 800 je zapojení jiné 
(také hodnota odporu je jiná ), vzhledem k jejím 
pož adavkům na proud protékající svorkami při 
zvednutém sluchá tku: 
 

EZS 

DTX 04 TK 

R1 T1 
RING 
TIP 

RING 
TIP R1 T1 

DTX 04 K 

AUX 

+ 
– R1 T1 

JP 1

JP 2 
JP 3 
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Při komunikaci s touto ústřednou lze použ ít 
formá ty Silent Knight, Ademco, Franklin, nelze 
použ ít Scantronics. U této ústředny musí bý t 
propojky JP 2 a JP 3 rozpojeny, propojka JP 1 
zůstá vá  zkratová na!  
 
Je nutné nastavit také identifikační čísla 
připojený ch zařízení v nastavovacích 
polož ká ch 12-19 (viz kapitola Nastavovací 
polož ky vysílače). 
 
Jestliž e se využ ívá  vytá čení čísla tó nově  
(hodnota F), nelze již  připojit více ústředen 
EZS k jednomu kodéru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMNIA 
CEN 800 

DTX 04 TK 

R1 T1 
RING 
TIP 

RING 
TIP R1 T1 

DTX 04 K 

AUX 

+ 
– 

180 Ω / 0,5 W 

R1 T1 

JP 1

JP 2 
JP 3 
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Připojení ústředen Galaxy a Ultimate 

Ú středny Galaxy a Ultimate se připojují přes 
modul UNI 1, EA-2 nebo Goldcom a sériový  
komuniká tor DTX 04–RS. 
 
Při komunikaci přes modul UNI 1 je nutno mít 
verzi 2.0D - IV nebo vyšší. Zá kazníkům, kteří 
použ ívají niž ší verzi než  uvedenou 
doporučujeme, aby se obrá tili na svého 
dodavatele nebo přímo vý robce s ž á dostí  
o upgrade na aktuá lní verzi. 
 
Podle ná vodu dodanému k modulu UNI 1 
připojíte UNI 1 k ústředně  ULTIMATE nebo 
GALAXY. Sériový  komuniká tor kodéru  
DTX 04-K připojíme k modulu UNI 1 přes 
zá suvku označenou „PCO Vý stup“ podle 
zapojení na obrá zku. Na přepínačích UNI 1 
nastavíme typ rá diového pultu NAM a ústřednu 
nakonfigurujeme podle ná vodu tak, aby 
posílala zprá vy na sériovou tiská rnu. 
 
Obdobně  postupujeme pokud použ ijeme 
modul EA-2. Připojíme jej tak, ž e TXD z tohoto 
modulu vede na svorku R modulu RS 232, 
RXD na svorku T, GND na svorku minus a na 
svorku plus připojíme napá jení modulu EA-2. 

 
Kodér zpracová vá  příchozí zprá vy dvě ma 
způsoby podle nastavení 3. cifry nastavovací 
polož ky 11h. Pokud je nastavena na  
hodnotu 1, pak se vysílá  vž dy niž ší byte 
přijatého kó du UNI 1 nebo EA-2 (poslední dvě  
cifry), pokud je vynulová na, pak kodér 
překlá dá  kó dy podle vnitřní konverzní tabulky 
NAM (viz Příloha 1). 
 
U vysílačů s formá tem Global se kó dy 
z modulu UNI1 přená šejí s jiným číslem 
vysílače, které je o 15 x 4000H (245760) vě tší, 
než  číslo dané polož kou Č íslo objektu a Č íslo 
skupiny objektů.  
Př.: číslo_objektu je 20, číslo_skupiny_objektů 
je 4, číslo vysílače je 4 x 256 + 20 = 1044, 
číslo vysílače pro zprá vy z modulu UNI1 je  
4 x 256 + 20 + 245760 = 246804. 
 
Zprá vy o vý padku a obnově  komunikace po 
sériové lince přichá zejí s číslem vysílače  
o 14 x 4000H (229376) vě tším než  Č íslo 
objektu a Č íslo skupiny objektů. 
 

DTX 04-K 

DTX 04-RS 

UNI 1 
GALAXY (18, 60, 500) 
ULTIMATE 

1 42 3

6 7 8 9

5
RxD TxD

12V

GND
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Při použ ití vnitřní tabulky je u ústředen řady 
Galaxy dá le potřeba vě novat pozornost typu 
ústředny a její konfiguraci, protož e různé typy 
posílají při stejný ch udá lostech jiné kó dy. Je 
potřeba provést kontrolu, jestli vysílané kó dy 
odpovídají kó dům dle tabulky. V případě  
nalezený ch rozdílů je potřeba změ nit 
konfiguraci modulu UNI 1. Je potřeba 
zkontrolovat zejména ná sledující polož ky: 
• Udá lost poplach ze smyčky číslo 01 musí 

odpovídat kó du UNI 1: 8000, aby na PCO 
NAM system 2000 přišel kó d 31 – poplach 
na smyčce 01. 

• U udá losti Provedl už ivatel Sprá vce a 
Provedl už ivatel Technik jsou přenosové 
kó dy zá vislé na typu ústředny a je potřeba 
je vž dy v UNI 1 naprogramovat. Pro 
udá lost Provedl už ivatel Sprá vce je nutno 
nastavit kó d UNI 1: 0A062 a pro udá lost 
Provedl už ivatel Technik je nutno nastavit 
kó d UNI 1: 0A063. 

 
V kodéru DTX 04–K je mož no zvolit variantu 
vysílá ní kó dů dle konverzní tabulky NAM nebo 
dolní č á st kó dů UNI 1 (viz Příznakové bity).  
U vysílačů s formá tem Global je mož no 
přená šet celé dvoubajtové kó dy nastavením 
hodnoty 2 (č tyři číslice) do nastavovací polož ky 
0EH. 
 
Od verze kodéru 4.0 je mož né hlídat spojení 
se zařízením UNI, pokud kodér vysílá  zprá vy 
rá diem ve formá tu Global. Hlídá ní se zapne 
nastavením pá té cifry nastavovací polož ky 11. 
Při vý padku/obnově  spojení se zařízením UNI 
se odešlou kó dy ulož ené v nastavovacích 
polož ká ch 1D a 1E. 

Připojení EPS komunikátoru 

EPS komuniká tor se připojuje na stejný  vstup 
jako sériový  komuniká tor DTX 04–RS. EPS 
komuniká tor slouž í k připojení různý ch zařízení 
pož á rní signalizace. Podpora komuniká toru je 
zajiště na pouze v sítích NAM Global. 
Podmínkou sprá vné č innosti je nastavení 
přepínače v nastavovací polož ce 11. 
Komunikace probíhá  v rež imu dotaz-odpově ď. 
Komuniká tor EPS pošle data, která  jsou 
kodérem buď potvrzena nebo odmítnuta. 
Odmítnutá  data se periodicky odesílají až  do 
okamž iku, kdy jsou kodérem potvrzena. Příjem 
dat z komuniká toru EPS je indiková n svítivou 
diodou HL2.  
 
U vysílačů s formá tem Global se kó dy z EPS 
komuniká toru přená šejí s jiným číslem 
vysílače, které je o 15 x 4000H (245760) vě tší, 

než  číslo dané polož kou Č íslo objektu a Č íslo 
skupiny objektů.  
Př.: číslo_objektu je 20, číslo_skupiny_objektů 
je 4, číslo vysílače je 4 x 256 + 20 = 1044, 
číslo vysílače pro zprá vy z EPS komuniká toru 
je 4 x 256 + 20 + 245760 = 246804. 
 
Zprá vy o vý padku a obnově  komunikace po 
sériové lince přichá zejí s číslem vysílače  
o 14 x 4000H (229376) vě tším než  Č íslo 
objektu a Č íslo skupiny objektů. 
 
Při vý padku a obnově  spojení s EPS 
komuniká torem jsou vž dy odeslá ny kó dy 
ulož ené v nastavovacích polož ká ch 1D a 1E. 
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Nastavovací položky vysílače 

Po instalaci vysílače a veškerém zapojení je 
nutné vysílač  nastavit. U vysílače TSM 452W 
se nastavuje číslo vysílače (0-255), stupeň 
vysílacího vý konu (0-3), parametry telefonní 
komunikace, příznakové bity, inverzi 
napě ťový ch smyček, použ ité vstupy, periodu 
udrž ovacích zprá v, mó d vysílá ní a identifikační 
čísla připojený ch tel. objektů, formá t 
telefonních zprá v, číslo skupiny objektů, 
perioda označený ch udrž ovacích zprá v, 
přepínač  ústředna/kodér a přenosové kó dy 
ně který ch udá lostí (vý padek/obnova sériové a 
telefonní linky, vý padek pojistek). 
 
Pokud chceme nastavit vysílač , pak je nejprve 
nutno přepnout jej do nastavovacího rež imu.  
V nastavovacím rež imu se nekontroluje stav 
smyček a neposílají se ž á dné zprá vy, takž e po 
naprogramová ní je nutno přepnout vysílač  zpě t 
do rež imu provozního. 
 
Do nastavovacího režimu dostaneme vysílač  
tak, ž e stiskneme tlačítko RESET, stiskneme 
tlačítko SA 6, potom pustíme tlačítko RESET a 
nakonec tlačítko SA 6 (před puště ním SA 6 
zazní melodie). Tím jsme vysílač  přepnuli do 
nastavovacího rež imu – na displeji svítí cifra 
„0“ až  „F“ a současně  tečka. Pokud chceme 
nastavovací rež im opustit, pak stačí stisknout 
samotné tlačítko RESET. 
 
Po vstupu do nastavovacího rež imu svítí na 
displeji tečka a číslo odpovídající hodnotě  
nastavené na přepínač i (pokud se naposledy 
změ nilo nastavení první cifry, pak je zobrazena 
první cifra, pokud se naposledy změ nila druhá  
cifra, pak je zobrazena druhá  cifra). 
 
V tomto stavu přepínačem nastavíme číslo 
polož ky, kterou chceme změ nit a pak 
stiskneme tlačítko SA 5. Tím se ná m zobrazí 
první cifra nastavovaného údaje (čísla polož ek 
se zobrazují s tečkou, nastavované hodnoty 
jsou vž dy bez tečky). Tuto cifru lze mě nit 
pomocí tlačítek SA 4 a SA 6 a po nastavení na 
pož adovanou hodnotu přejít na další cifru 
stiskem tlačítka SA 5. To se opakuje tolikrá t, 
kolik má  zadá vaný  údaj cifer. Po zadá ní 
poslední cifry hodnotu potvrdíme stiskem 
tlačítka SA 5 a zobrazí se opě t číslo polož ky  
(s tečkou). Pak je mož né na přepínač i nastavit 
další číslo polož ky a změ nit její obsah nebo 
nastavovací rež im opustit stiskem tlačítka 
RESET. 

Č íslo objektu 

Č íslo objektu představuje 
jedinečné číslo, které 
identifikuje daný  vysílač .  
Ve formá tu NAM Global je 
rozsah nastavení tohoto 

čísla 0 – 255.  
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 0 (zobrazí se na displeji) a stiskneme 
prostřední tlačítko SA 5. Zhasne tečka a 
můž eme nastavit první ze tří cifer čísla objektu 
pomocí tlačítek SA 4 a SA 6. Po jejím 
nastavení se stiskem tlačítka SA 5 přesuneme 
na druhou cifru, kterou nastavíme stejným 
způsobem, třetí cifru nastavíme obdobně .  
Po stisku tlačítka SA 5 po třetí – poslední cifře 
čísla objektu se dostaneme zpě t do nabídky 
nastavovaný ch polož ek (rozsvítí se tečka) a 
nastavená  hodnota se ulož í.  
 
U vysílačů ve formá tu NAM Global je číslo 
vysílače tvořeno číslem objektu a ještě  číslem 
skupiny objektů (viz nastavovací polož ka F). 
Vý sledné číslo vysílače se určí podle vzorce 
 
256 x číslo_skupiny_objektů + 
číslo_objektu. 
 
Př.: číslo_objektu je 20, číslo_skupiny_objektů 
je 4, číslo vysílače je 4 x 256 + 20 = 1044. 
Pokud je číslo objektu, číslo skupiny objektů 
nebo číslo sítě  mimo rozsah povolený  
vý robcem, kodér po resetu ně kolikrá t zapípá  
(blikají všechny LEDky a displej) a najede do 
rež imu, ve kterém vysílá  na poslední adrese 
z povoleného rozsahu. Do tohoto stavu se 
zařízení můž e dostat například resetem 
konfigurace (kdy se polož ky nastaví na vý chozí 
hodnoty, které mohou bý t mimo povolený  
rozsah) nebo nastavením rozsahu adres z HW 
klíče (kdy se původně  nastavené hodnoty 
dostanou mimo nový  rozsah). V tomto případě  
nastavte tyto polož ky do povoleného rozsahu. 
Do nastavovacího rež imu lze vstoupit 
obvyklým způsobem, je ale nutné počkat se 
stisknutým tlačítkem SA6 na ukončení 
indikace. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

1  2  3  4  5  6  7 8
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Č íslo sítě  

Platné číslo u vysílačů ve 
formá tu Global je 00-63 a. 
Pro sprá vnou č innost je 
nutné, aby číslo pultu 

nastavené ve vysílač i souhlasilo ve všech 
sbě rný ch stanicích (pro NAM Global). 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 1 a stiskneme prostřední tlačítko  
SA 5. Zhasne tečka a můž eme nastavit první 
cifru čísla pultu pomocí tlačítek SA 4 a SA 6. 
Stiskem SA 5 se přesuneme na druhou cifru. 
Po nastavení se tlačítkem SA 5 vrá tíme zpě t 
do nabídky nastavovaný ch polož ek (rozsvítí se 
tečka) a nastavená  hodnota se ulož í. 
 
Pokud je číslo objektu, číslo skupiny objektů 
nebo číslo sítě  mimo rozsah povolený  
vý robcem, kodér po resetu ně kolikrá t zapípá  
(blikají všechny LEDky a displej) a najede do 
rež imu, ve kterém vysílá  na poslední adrese 
z povoleného rozsahu. Do tohoto stavu se 
zařízení můž e dostat například resetem 
konfigurace (kdy se polož ky nastaví na vý chozí 
hodnoty, které mohou bý t mimo povolený  
rozsah) nebo nastavením rozsahu adres z HW 
klíče (kdy se původně  nastavené hodnoty 
dostanou mimo nový  rozsah). V tomto případě  
nastavte tyto polož ky do povoleného rozsahu. 
Do nastavovacího rež imu lze vstoupit 
obvyklým způsobem, je ale nutné počkat se 
stisknutým tlačítkem SA6 na ukončení 
indikace. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Index frekvence vysílače 

Index frekvence vysílače 
umož ňuje vybrat jednu ze 4 
přednastavený ch frekvencí 
uvedený ch na zadní straně  

ná vodu. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 2 a stiskneme prostřední tlačítko  
SA 5. Zhasne tečka a můž eme nastavit index 
frekvence vysílače (0 – 3) pomocí tlačítek SA 4 

a SA 6. Po nastavení se tlačítkem SA 5 
vrá tíme zpě t do nabídky nastavovaný ch 
polož ek (rozsvítí se tečka). 
 

Pokud chceme zjistit, které 
frekvence jsou ve vysílač i 
přednastaveny, pak to 
provedeme ná sledovně : 
stisknutým SA 5 při pouště ní 

tlačítka RESET vysílač  přepneme do 
testovacího rež imu. Na přepínač i nastavíme 
hodnotu 11H. Po stisku prostředního tlačítka 
postupně  problikají cifry první přednastavené 
frekvence (ve stovká ch Hz). Tlačítky SA 4 a 
SA 6 se přesuneme na další nebo předchozí 
frekvenci. Index zobrazovaného kmitoč tu 
indikují ledky HL 2 a HL 3: 
0. nesvítí ž á dná  , 
1. svítí pouze HL 2, 
2. svítí pouze HL 3, 
3. svítí HL 2 a HL 3. 
 
Příklad: je nastaven kmitočet 459,620, na 
displeji postupně  problikají cifry 4 5 9 6 2 0. 
 
Upozornění: Je zaká zá no vysílat na jiné 
frekvenci než  je uvedeno v „Povolení ke 
zřízení a provozová ní vysílacích rá diový ch 
stanic pohyblivé pozemní služ by a pevné 
služ by“. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Stupeň vysílacího 
výkonu 

Stupeň vysílacího vý konu je mož né nastavit 
hodnotou 0, 1, 2 nebo 3. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenou 
hodnotu 3 a stiskneme prostřední tlačítko SA 
5. Zhasne tečka a můž eme nastavit stupeň 
vysílacího vý konu pomocí tlačítek SA 4 a SA 6.  
Po nastavení se tlačítkem SA 5 vrá tíme zpě t 
do nabídky nastavovaný ch polož ek (rozsvítí se 
tečka) a nastavená  hodnota se ulož í. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

 

1  2  3  4  5  6  7 8
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Parametry telefonní komunikace 

Parametry telefonní 
komunikace představují 
dvoucifernou hodnotu.  
První cifra této hodnoty 

udá vá  počet vytáčených čísel (pulsní 
volbou) ústřednou EZS, při kterém kodér 
zvedne telefonní linku. V ústředně  EZS 
nastavíme číslo sklá dající se z tolika osmiček, 
kolik je v první cifře nastaveno. 
 
Pokud se nastaví hodnota F, kodér detekuje 
napě ťové změ ny na telefonní lince (zvednutí 
linky ústřednou EZS), načež  vyčká  cca 1 s, 
zvedne linku a začne posílat zvolené 
Handshake. Na tyto zareaguje ústředna EZS a 
poté již  komunikace probíhá  standardně . 
Toto je nastavení pro ústředny, které  
vytáčejí číslo pouze tónově (např. JA-80 
Oasis). 
 
Jestliž e se využ ívá  vytá čení čísla tó nově  
(hodnota F), nelze již  připojit více ústředen 
EZS k jednomu kodéru a nelze také využ ít 
vně jší telefonní linky ke komunikaci 
s ústřednou EZS (např. download konfigurace 
nebo použ ití zá lož ní trasy na telefonní PCO). 
 
Druhá  cifra udá vá  počet zvonění telefonní 
linky, kdy se má  zvednout vně jší telefonní 
linka. Tato hodnota je v rozmezí 0 - F.  
0 znamená , ž e vně jší telefonní linka není 
připojena a netestuje se. F znamená , ž e se 
zvoně ní počítá  , ale nemají se vůbec 
akceptovat. Platné jsou pouze hodnoty 0, 2 až  
6 a F, ostatní čísla budou na tyto hodnoty 
převedena. Hodnota 1 se upraví na hodnotu 2, 
hodnoty 7 – E na hodnotu 6. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 4 a stiskneme prostřední tlačítko. 
Zhasne tečka a můž eme nastavit první cifru 
parametrů telefonní komunikace pomocí 
tlačítek SA 4 a SA 6. Po nastavení se tlačítkem 
SA 5 přesuneme na ná sledující cifru, kterou 
také nastavíme tlačítky SA 4 a SA 6. Dalším 
stiskem SA 5 se vrá tíme zpě t do nabídky 
nastavovaný ch polož ek (rozsvítí se tečka) a 
nastavená  hodnota se ulož í. 
 
Pokud není připojen telefonní komuniká tor 
DTX 04-TK, pak do této polož ky nastavte 
hodnotu 00. Pokud je telefonní komuniká tor 
připojen, ale není připojena vně jší telefonní 
linka, pak nastavte hodnotu X0, kde X udá vá  
počet cifer telefonního čísla nastaveného 

v ústředně  EZS, na které má  vysílač  reagovat. 
Kodér detekuje spolehlivě  vytá čená  čísla, 
jejichž  první číslo je vě tší než  dvě  a poslední 
cifra je 8, 9 nebo 0. 
 
Např. V ústředně  EZS nastavíme číslo při 
vytá čení 88 a parametry telefonní komunikace 
vysílače TSM 452W nastavíme na hodnotu 20 
(komuniká tor zvedne po vytočení prá vě  dvou 
cifer a nechceme přijímat volá ní z vně jší 
telefonní linky nebo vně jší telefonní linka není 
připojena). 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Příznakové  bity 

Příznakové bity představují 8 
biná rních hodnot, které se 
chovají jako přepínače a řídí 
chová ní vysílače. 

 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 5 a stiskneme prostřední tlačítko. 
Zhasne tečka a můž eme nastavit první cifru 
konfiguračních parametrů pomocí tlačítek SA 4 
a SA 6, tlačítkem SA 5 se přesuneme na cifru 
ná sledující. Postup opakujeme tak dlouho, 
dokud nezadá me všech osm čísel 
nastavované hodnoty. Posledním stiskem 
tlačítka SA 5 se vrá tíme zpě t do nabídky 
nastavovaný ch polož ek (rozsvítí se tečka) a 
nastavená  hodnota se ulož í. 
 
Hodnota konfiguračních parametrů představuje 
osmimístné biná rní číslo, jehož  jednotlivé cifry 
nabý vají hodnotu 0 nebo 1. 
• První cifra udá vá , zda má  kodér vysílat 

dvojtónový handshake při tel. 
komunikaci. Pokud má  hodnotu 1, pak se 
jako první dva handshake posílají 
dvojtó nové handshake, jinak se jako první 
vysílá  handshake dle nastavení sedmé 
cifry této nastavovací polož ky. Pořadí 
dvojtó nový ch handshake udá vá  sedmá  
cifra této nastavovací polož ky. Pokud má  
sedmá  cifra hodnotu 0, pak se jako první 
vysílá  dvojtó nový  handshake s mezerami 
mezi tó ny, jinak se jako první vysílá  
dvojtó nový  handshake bez mezer.  
U formá tu Ademco Point ID tato cifra musí 
mít hodnotu 1. 

• Druhá  cifra indikuje příjem telefonních 
formátů s paritou. Pokud má  hodnotu 1, 
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pak kodér přijímá  telefonní formá ty 
s paritou, pokud má  hodnotu 0, pak přijímá  
formá ty bez parity. Vý hodou formá tů 
s paritou je to, ž e ke kontrole sprá vnosti se 
použ ije paritní cifra a není nutno celou 
zprá vu vysílat 2x. U formá tu Ademco Point 
ID tato cifra musí mít hodnotu 1. 

• Třetí cifra udá vá , zda bude kodér pípat při 
vysílání zprávy rádiem. Toto nastavení je 
vhodné zejména při nastavová ní vysílače. 
Pípá ní je aktivová no, pokud má  třetí cifra 
hodnotu 1. Při vlastním provozu je vhodné 
tuto polož ku nastavit na nulu a tím pípá ní 
vypnout, aby neupozorňovalo případného 
narušitele na umístě ní vysílače. 

• Č tvrtá  cifra nastavením na hodnotu 1 
zapne softwarovou filtraci napětí na 
vstupech Z1 až  Z8. Použ itím softwarové 
filtrace se omezí rušení na tě chto vstupech 
a zpřesní se jejich mě ření. Doporučujeme 
zapnout v prostředí s vě tším el. rušením. 

• Pá tá  cifra povoluje sé riovou komunikaci 
přes konektor Canon . 

• Šestá  cifra udá vá  zdroj napájení – 
nastavujeme na hodnotu 1, pokud je 

vysílač  napá jen přes vstup =13 V, na 
hodnotu 0, pokud je vysílač  napá jen ze 
vstupu 16 V≈. 

• Sedmá  cifra udá vá  pořadí handshake za 
případným dvojtó novým handshake. 
Pokud má  tento sedmý  bit nastavovací 
polož ky hodnotu 1, pak se bude 
handshake 1400 Hz vysílat před 
handshake 2300 Hz, pokud má  hodnotu 0, 
pak se bude handshake 2300 Hz vysílat 
před handshake 1400 Hz. 

• Poslední (osmá ) cifra udá vá , zda bude 
kodér pípat při příjmu zprávy 
z telefonního komunikátoru. Toto 
nastavení je vhodné zejména při testová ní 
komunikace s EZS. Pípá ní je aktivová no, 
pokud má  osmá  cifra hodnotu 1. Při 
vlastním provozu je nutné tuto polož ku 
nastavit na nulu a tím pípá ní vypnout, aby 
neupozorňovalo případného narušitele na 
umístě ní vysílače.  

 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Formát vysílání dat 

Formá t vysílá ní dat můž e 
nabý vat hodnot 0 – 3. 
 
 

0, 1 – pá smo 300 – 330 MHz - NAM system 
2000, 
2 – pá smo 300 – 330 MHz - Radom, 
3 – pá smo 400 – 470 MHz - Global.  
 
Musí být nastavena hodnota 3. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 6 a stiskneme prostřední tlačítko. 

Zhasne tečka a můž eme nastavit hodnotu 
formá tu vysílá ní dat. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Inverze napěťových smyček 

Polož ka inverze napě ťový ch 
smyček umož ňuje nastavit, 
zda klidový  stav napě ťový ch 
smyček je stav s napě tím 

nebo bez ně j. 
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První cifra položky 5 
(vysílat dvojtónový 
handshake) 

Sedmá cifra položky 5 
(handshake a kissoff 1400) 

Vysílané  handshake 

0 0 2300 Hz, 1400 Hz 
0 1 1400 Hz, 2300 Hz 
1 0 dvojtó nový  s mezerami, dvojtó nový  bez mezer, 2300 Hz, 1400 Hz 
1 1 dvojtó nový  bez mezer, dvojtó nový  s mezerami, 1400 Hz, 2300 Hz 
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Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 7 a stiskneme prostřední tlačítko. 
Zhasne tečka a můž eme nastavením hodnoty 
1 povolit inverzi vstupu ZI1. Při nastavení 
hodnoty 0 nebude smyčka invertová na. 
Hodnotu 0 nebo 1 nastavujeme tlačítky SA 4 a 
SA 6. Stiskem tlačítka SA 5 se přesuneme na 
další vstup, který  nastavíme stejným 
způsobem. Tento postup opakujeme pro všech 
8 galv. oddě lený ch vstupů (poslední dvě  cifry 
umož ňují invertovat vstup pož á r a vstup 
den/noc). Tlačítkem SA 5 hodnotu potvrdíme a 
vrá tíme se zpě t do nabídky nastavovaný ch 
polož ek (rozsvítí se tečka) a nastavená  
hodnota se ulož í. 
 
Příklad: Všechny vstupy mají při přivedení 
napě tí hlá sit poplach, pož á r a rež im noc. 
Zadá m 00000000. 
 
Po zadá ní poslední číslice se hodnota ulož í a 
tečka rozsvítí. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Konfigurované  vstupy 

Polož ka konfigurovaný ch 
vstupů je tvořena 16 
cifernou hodnotou. Hodnota 
0 kaž dé cifry znamená , ž e 

se odpovídající vstup nepouž ívá , jeho stav je 
ignorová n, hodnota 1 znamená , ž e se vstup 
sleduje. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
hodnotu 8 a stiskneme prostřední tlačítko. 
Zhasne tečka a zadá me postupně  16 cifer 
podobně  jako v předchozím bodě . Prvních 
osm je pro vyvá ž ené vstupy (v pořadí 1-8, 
bezpotenciá lové), druhý ch osm je pro 
nevyvá ž ené galv. oddě lené vstupy. 
 
Příklad: Zadá m 1000 0000 0000 0000 
je sledová n pouze první vyvá ž ený  vstup, 
ostatní jsou ignorová ny. 
 
Po zadá ní poslední číslice se hodnota ulož í a 
tečka rozsvítí. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 

RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Směrování zpráv 

Polož ka smě rová ní zprá v 
udá vá , kam bude kodér 
smě rovat vysílá ní zprá v. 
Tato polož ka můž e nabý vat 

hodnot 0-3. 
0 – vý stup na vysílač  I2C, 
1 – vý stup na vysílač  tří drá tový , 
2 – vý stup na sériovou linku, 
3 – vý stup na vysílač  TSM 452W,452,453,454.  
 
Musí být nastavena hodnota 3. 
 
Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu.  
Na přepínač i nastavíme hodnotu 9 a 
stiskneme prostřední tlačítko. Zhasne tečka a 
zadá me hodnotu 0 – 3. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Formát telefonních zpráv pro vysílač 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, 
aby mě l nastavenu hodnotu 

0E a stiskneme prostřední tlačítko. Zhasne 
tečka a zadá me hodnotu 0-7. Tato hodnota 
udá vá , kolik cifer kó du udá losti se bude 
přená šet vysílačem Vysílače umož ňují zadat 
hodnoty 0-7: 
0 – 1 + 2 přená šené číslice(formá t 4+2), 
1 – 1 + 3 přená šené číslice(formá t 4+3), 
2 – 1 + 4 přená šené číslice – UNI 1, 
3 – 0 + 7 číslic – Ademco Point ID(CID) (lze 
rozlišit pouze jednu ústřednu připojenou ke 
kodéru), 
4 – 1 + 8 číslic – Ademco Point ID(CID), pouze 
pro NAM Global (lze rozlišit až  8 objektový ch 
čísel a přená ší se i číslo grupy), 
5 – 0 + 6 číslic – EPS, pouze pro NAM Global, 
6 – 0 + 8 číslic – EPS, pouze pro NAM Global, 
7 – 30 bitů – EPS, pouze pro NAM Global. 
 
Dle formá tu nastaveného v této nastavovací 
polož ce se odesílají také zprá vy přijaté 
sériovou linkou ze zařízení UNI nebo EPS 
komuniká toru a dá le zprá vy o vý padku/obnově  
spojení sériovou linkou nebo o vý padku vně jší 
telefonní linky. 
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U formá tů 0 + X je třeba v programu NET-G 
nastavit vlastnost „formá t kó du“ v „připojení 
objektu na kaná l“ daného objektu. Vzhledem 
k tomu, že formát neobsahuje identifikaci 
zařízení, všechny externí zprávy a zprávy 
přenášené  kódem generované  kodé rem se 
na PCO chovají, jako by přišly z jednoho 
objektu a lze je rozlišit pouze kódem. 
 
U formá tů 1 + X se zprá vy přijaté sériovou 
linkou odesílají tak, ž e identifikace volajícího 
zařízení má  hodnotu 15 (0F hexadecimá lně ). 
Zprá vy o vý padku/obnově  sériové nebo vně jší 
telefonní linky a o vý padku pojistek se odesílají 
tak, ž e identifikace odesílajícího zařízení má  
hodnotu 14 (0E hexadecimá lně ). Tyto zprá vy 
v systému Global přichá zejí tak, ž e identifikace 
odesilatele je 4000H * identifikace 
odesílajícího zařízení + číslo vysílače, tzn. 
38000H nebo 3C000H + číslo vysílače. 
 
U zprá v přijatý ch telefonním komuniká torem ve 
formá tu Contact ID dochá zí na straně  kodéru 
vž dy ke kompresi zprá v, tzn. ž e je lze přená šet 
sprá vně  pouze ve formá tech 0 + 7 a 1 + 8. 
Podrobně jší popis připojová ní hlídaný ch 
objektů naleznete v dokumentaci „Driver NAM 
Global“, kap. Připojová ní hlídaný ch objektů 
(soubor P83219_D04 NET-G DRIVER NAM 
460.doc). 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Č íslo skupiny objektů 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, 
aby mě l nastavenu hodnotu 

0F a stiskneme prostřední tlačítko. Zhasne 
tečka a zadá me první cifru čísla skupiny 
objektů pomocí tlačítek SA 4 a SA 6. 
 
Stiskem SA 5 se přesuneme na druhou cifru, 
kterou zadá me stejně  a dalším stiskem SA 5 
hodnotu ulož íme a přejdeme zpě t do 
nastavovacího rež imu (rozsvítí se tečka). Č íslo 
skupiny objektů je v rozmezí 0-62 a 
představuje rozšíření čísla objektu. Hodnoty 
63 nepoužívejte, jsou rezervovány pro 
sběrné  stanice! 
 
Vý počet vý sledného čísla vysílače je uveden 
v kapitolo Č íslo objektu. 
 

Pokud je číslo objektu, číslo skupiny objektů 
nebo číslo sítě  mimo rozsah povolený  
vý robcem, kodér po resetu ně kolikrá t zapípá  
(blikají všechny LEDky a displej) a najede do 
rež imu, ve kterém vysílá  na poslední adrese 
z povoleného rozsahu. Do tohoto stavu se 
zařízení můž e dostat například resetem 
konfigurace (kdy se polož ky nastaví na vý chozí 
hodnoty, které mohou bý t mimo povolený  
rozsah) nebo nastavením rozsahu adres z HW 
klíče (kdy se původně  nastavené hodnoty 
dostanou mimo nový  rozsah). V tomto případě  
nastavte tyto polož ky do povoleného rozsahu. 
Do nastavovacího rež imu lze vstoupit 
obvyklým způsobem, je ale nutné počkat se 
stisknutým tlačítkem SA 6 na ukončení 
indikace. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Perioda udržovacích zpráv 

Perioda udrž ovacích zprá v představuje 
průmě rný  časový  interval mezi udrž ovacími 
zprá vami v sekundá ch a platné hodnoty jsou 
0-255, hodnoty niž ší než  20 sekund jsou 
interně  nastaveny na 20. Standardně  je 
nastaveno 30 s, což odpovídá intervalu 5 
minut pro sledování výpadku spojení 
s PCO. 
  

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 10H 

a stiskneme prostřední tlačítko SA 5. Zhasne 
tečka a můž eme nastavit první ze tří cifer 
periody udrž ovacích zprá v pomocí tlačítek  
SA 4 a SA 6. Po jejím nastavení se stiskem 
tlačítka SA 5 přesuneme na druhou cifru, 
kterou nastavíme stejným způsobem, třetí cifru 
nastavíme obdobně . Po stisku tlačítka SA 5 po 
třetí – poslední cifře čísla vysílače se 
dostaneme zpě t do nabídky nastavovaný ch 
polož ek (rozsvítí se tečka) a nastavená  
hodnota se ulož í. 
 
Snižováním hodnoty periody udržovacích 
zpráv vzrůstá pravděpodobnost vzájemné  
kolize zpráv a klesá maximální počet 
vysílačů provozovatelných v rádiové  síti. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
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RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Mód vysílání 

Mó d vysílá ní je osmibitová  hodnota. Využ ívá  
se však pouze 5 cifer – druhá  (indikace 
připojení EPS komuniká toru), třetí (způsob 
zpracová ní zprá v modulem UNI1), č tvrtá  
(bloková ní udrž ovacích zprá v), pá tá  (hlídá ní 
spojení se zařízením UNI) a sedmá  (bloková ní 
ladě ní vysílače). 
 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 11H 

a stiskneme prostřední tlačítko. Zhasne tečka 
a můž eme nastavit první z osmi cifer této 
nastavovací polož ky. Hodnotu 0 nebo 1 
nastavujeme tlačítky SA 4 a SA 6. Stiskem 
tlačítka SA 5 se přesuneme na další cifru, 
kterou nastavíme stejným způsobem. Tento 
postup opakujeme pro všech 8 cifer. Tlačítkem 
SA 5 hodnotu potvrdíme a vrá tíme se zpě t do 
nabídky nastavovaný ch polož ek (rozsvítí se 
tečka) a nastavená  hodnota se ulož í. 
• Druhá  cifra udá vá , zda je k sériové lince 

připojen komunikátor EPS (hodnota 1). 
Pokud k této sériové lince je připojeno 
zařízení UNI nebo není připojeno nic, 
nastavte tuto cifru na hodnotu 0. 

• Třetí cifra udá vá  způsob zpracování 
zpráv z modulu UNI 1. Kó dy udá lostí, 
odesílané modulem UNI 1, jsou 
dvoubytové. Pokud je první cifra této 
nastavovací polož ky jednička, je horní byte 
přijatého kó du UNI 1 ignorová n a kodér 
posílá  vysílačem č á st přijatého kó du 
zprá vy (dle nastavení sekce 0E). 
V případě , ž e první cifra je 0, přijatý  kó d je 
před vysílá ním překó dová n podle tabulky. 
Tato interní úprava se neprová dí 
v případě , ž e vysílá me ve formá tu NAM 
Global a má me nastaven „formá t 
vysílaný ch tel. zprá v“ (polož ka 0E) na 4 
přená šené číslice (V tomto případě  
nastavte na této pozici 1). 

• Č tvrtá  cifra – pokud je nastavena na 
hodnotu 1, pak vysílač nevysílá 
udržovací zprávy – chová  se jako tichý  
objekt. 

• Pá tá  cifra – pokud je nastavena na 
hodnotu 1, pak vysílač hlídá spojení 
s modulem UNI. Pokud po dobu 30 
sekund modul ani jednou neodpoví na 
vý zvu z kodéru, bude odeslá na zprá va 
s kó dem nastaveným v nastavovací 

polož ce 1DH (zde nastavený  kó d bude 
odeslá n v nejvyšším bajtu odesílané 
zprá vy), po obnově  komunikace se odešle 
zprá va s kó dem nastavený m v polož ce 
1EH. 

• Sedmá  (předposlední) cifra – nastavte na 
hodnotu 0. 

 
Ostatní cifry nemají vý znam a mě ly by bý t 
nastaveny na hodnotu 0. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Identifikační čísla pro příjem 
telefonních zpráv 

Nastavovací polož ky 12H-19H se nastavují 
tak, aby kaž dá  z nich obsahovala identifikační 
číslo jedné zabezpečovací ústředny připojené 
na telefonní lince. U vysílače je nutno tyto 
polož ky nastavit vž dy, pokud chceme přená šet 
zprá vy přijaté tel. komuniká torem rá diem na 
PCO. Identifikační čísla musí odpovídat 
identifikačním číslům nastaveným 
v jednotlivý ch zabezpečovacích ústředná ch. 
 

1  2  3  4  5  6  7 8



Nastavovací polož ky vysílače 
 

 
29 

Vysílač  uvedeme do nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby mě l nastavenu 
jednu z hodnot 12H –  19H a stiskneme 
prostřední tlačítko. Zhasne tečka a můž eme 
nastavit první ze č tyř cifer této nastavovací 
polož ky. Hodnotu 1 - F nastavujeme tlačítky 
SA 4 a SA 6. Stiskem tlačítka SA 5 se 
přesuneme na další cifru, kterou nastavíme 
stejným způsobem. Tento postup opakujeme 
pro všechny 4 cifry. Tlačítkem SA 5 hodnotu 
potvrdíme a vrá tíme se zpě t do nabídky 
nastavovaný ch polož ek (rozsvítí se tečka) a 
nastavená  hodnota se ulož í. 
Pozor na zadá vá ní cifry 0, neboť vě tšina 
ústředen ji posílá  jako 0AH a takto je nutno ji 
zadat. Jen pokud chceme přijímat zprá vy ve 
formá tu 3 + 2, pak nastavíme jako č tvrtou cifru 
hodnotu 0. 
 
U systému Global, EZS s ID shodnou 
s polož kou 12 se hlá sí na čísle vysílače, ID 
shodná  s polož kou 13 je o 4000H vý še než  
vysílač , ID shodná  s polož kou 14 je o 8000H 
vý še než  vysílač , atd. Příklad: vysílač  má  číslo 
1, v sekci 12 má  nastaveno 1111, v sekci 13 
má  2222. 
 
Všechny své zprá vy (otevření/zavření/porucha 
baterie … ) posílá  na číslo 1. Všechny zprá vy 
přijaté přes tel. komuniká tor z EZS, která  se 
hlá sí ID číslem 1111, posílá  na PCO také pod 
číslem 1. Všechny zprá vy přijaté přes 
tel.komuniká tor z EZS, která  se hlá sí ID číslem 
2222, posílá  na PCO pod objektovým číslem 
1+ 4000H. (4000H = 16384, takž e vý sledné 

číslo objektu na PCO je 16385). Podrobně jší 
popis připojová ní hlídaný ch objektů naleznete 
v dokumentaci „Driver NAM Global“, kap. 
Připojová ní hlídaný ch objektů (soubor 
P83219_D04 NET-G DRIVER NAM 460.doc). 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Přepínač ústředna - kodé r 

Přepínač  ústředna – kodér určuje chová ní 
zařízení. Pokud je nastaven na hodnotu 1, pak 
se zařízení chová  jako zabezpečovací 
ústředna AMOS 1600 – viz manuá l k ústředně  
AMOS 1600. Pokud je tento přepínač  
nastaven na hodnotu 0 – pak se zařízení 
chová  jako kodér DTX 04-K a platí informace 
uvedené v tomto ná vodu. 
 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 1AH 

a stiskneme prostřední tlačítko. Zhasne tečka 
a můž eme nastavit přepínač  ústředna - kodér 
tlačítky SA 4 a  
SA 6. Stiskem tlačítka SA 5 zadá vá ní 
ukončíme (rozsvítí se opě t desetinná  tečka).  
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
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Nastavované  hodnoty Nastavované  hodnoty 
Přepínač Dekadicky Hexadecimálně Přepínač Dekadicky Hexadecimálně 
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RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Č as mezi vysíláním označených 
udržovacích zpráv 

Tyto zprá vy mají obsah (kromě  identifiká toru 
jejich typu) stejný  jako udrž ovací zprá vy, 
přená ší se však rá diovou sítí až  na PCO. Při 
velkém poč tu objektů mohou tyto zprá vy 
neúmě rně  zatě ž ovat síť a proto byla přidá na 
mož nost nastavit periodu tě chto zprá v. 
 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 1CH 

a stiskneme prostřední tlačítko. Zhasne tečka 
a můž eme nastavit čas mezi vysílá ním 
označený ch udrž ovacích zprá v tlačítky SA 4 a 
SA 6. Č as se nastavuje jako 3 cifry – 015 – 
255 minut. Hodnoty menší než  15 minut se 
interpretují jako 15 minut. Stiskem tlačítka SA 
5 zadá vá ní ukončíme (rozsvítí se opě t 
desetinná  tečka).  
 
Doporučená hodnota je 240 minut. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Kódy odesílané  při výpadku a 
obnově sé riové  komunikace 

Spojení s EPS komuniká torem je hlídá no 
automaticky, pokud chcete hlídat spojení se 
zařízením UNI, je nutné nastavit pá tou cifru 
polož ky 11H na hodnotu 1 (a také typ zařízení 
v druhé cifře též e polož ky na hodnotu 0). Při 
obnově  a vý padku spojení s tě mito zařízeními 
jsou odeslá ny kó dy nastavené v nastavovacích 
polož ká ch 1DH a 1EH. Tyto kó dy jsou vž dy 
odeslá ny v nejvyšších osmi bitech zprá vy, 
nezá visle na nastavení komunikačního formá tu 
v polož ce 0E. Pokud je nastaven formá t 
telefonních zprá v 1 + X a vysílač  pracuje ve 
formá tu Global, pak tyto udá losti přichá zejí 
z objektu s číslem o 14 x 4000H vyšším, než  je 
nastavené číslo vysílače. 
 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 1DH 
nebo 1EH a stiskneme 

prostřední tlačítko. Zhasne tečka a můž eme 
nastavit kó d pro vý padek nebo obnovu 
komunikace po sériové lince. Platné hodnoty 
jsou 00 až  FF. 
 
Například pokud nastavíme kó d 45H, pak 
v případě  formá tu (polož ka 0E) nastaveného 
na hodnotu 2 (1 + 4) dojde na PCO kó d 
4500H, v případě  formá tu 6 (0 + 8) dojde kó d 
45000000H. 
 
Pokud nemá  bý t kó d vý padku nebo obnovy 
sériové komunikace přená šen na PCO, 
nastavte hodnotu 00. 
 
Podrobně jší popis připojová ní hlídaný ch 
objektů naleznete v dokumentaci „Driver NAM 
Global“, kap. Připojová ní hlídaný ch objektů 
(soubor P83219_D04 NET-G DRIVER NAM 
460.doc). 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Kódy odesílané  při výpadku a 
obnově vnější telefonní linky 

Při vý padku vně jší telefonní linky kodér 
nejpozdě ji do  
20 sekund detekuje tento stav a začne vysílat 
zprá vu nastavenou v polož ce 1FH. Současně  
připojí telefonní komuniká tor přímo na 
telefonní linku EZS, aby mohl zpracová vat její 
zprá vy (cvakne relé a rozsvítí se LED HL 4). 
Při obnově  vně jší telefonní linky je tento stav 
deteková n do 5 sekund, kodér přepojí telefonní 
linku EZS zpě t na vně jší linku a odešle zprá vu 
nastavenou v polož ce 20H. Tyto kó dy jsou 
vž dy odeslá ny v nejvyšších osmi bitech zprá vy, 
nezá visle na nastavení komunikačního formá tu 
v polož ce 0E. Pokud je nastaven formá t 
telefonních zprá v 1 + X a vysílač  pracuje ve 
formá tu Global, pak tyto udá losti přichá zejí 
z objektu s číslem o 14 x 4000H vyšším, než  je 
nastavené číslo vysílače. 
 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 1FH 
nebo 20H a stiskneme 
prostřední tlačítko. Zhasne 
tečka a můž eme nastavit kó d 
pro vý padek nebo obnovu 

komunikace po sériové lince. Platné hodnoty 
jsou 00 až  FF. 
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Například pokud nastavíme kó d 45H, pak 
v případě  formá tu (polož ka 0E) nastaveného 
na hodnotu 2 (1 + 4) dojde na PCO kó d 
4500H. 
 
Pokud nemá  bý t kó d vý padku nebo obnovy 
telefonní linky přená šen na PCO, nastavte 
hodnotu 00. 
 
Podrobně jší popis připojová ní hlídaný ch 
objektů naleznete v dokumentaci „Driver NAM 
Global“, kap. Připojová ní hlídaný ch objektů 
(soubor P83219_D04 NET-G DRIVER NAM 
460.doc). 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 
RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 

Kód odesílaný při výpadku pojistek 

Při chybě  pojistky je odeslá n kó d nastavený  
v nastavovací polož ce 21H. Tento kó d je vž dy 
odeslá n v nejvyšších osmi bitech zprá vy, 
nezá visle na nastavení komunikačního formá tu 
v polož ce 0E. Pokud je nastaven formá t 
telefonních zprá v 1 + X a vysílač  pracuje ve 
formá tu Global, pak tyto udá losti přichá zejí 
z objektu s číslem o 14 x 4000H vyšším, než  je 
nastavené číslo vysílače. 
 

Vysílač  uvedeme do 
nastavovacího rež imu. 
Přepínač  nastavíme tak, aby 
mě l nastavenu hodnotu 21H 

a stiskneme prostřední tlačítko. Zhasne tečka 
a můž eme nastavit kó d pro vý padek pojistek. 
Platné hodnoty jsou 00 až  FF. 
 
Například pokud nastavíme kó d 45H, pak 
v případě  formá tu (polož ka 0E) nastaveného 
na hodnotu 2 (1 + 4) dojde na PCO kó d 
4500H, v případě  formá tu 6 (0 + 8) dojde kó d 
45000000H. 
 
Pokud nemá  bý t kó d vý padku pojistek 
přená šen na PCO, nastavte hodnotu 00. 
 
Podrobně jší popis připojová ní hlídaný ch 
objektů naleznete v dokumentaci „Driver NAM 
Global“, kap. Připojová ní hlídaný ch objektů 
(soubor P83219_D04 NET-G DRIVER NAM 
460.doc). 
 
Před zavřením vysílače je nutné  
nastavovací režim opustit stiskem tlačítka 

RESET tak, aby na displeji blikala desetinná 
tečka! 
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Testování zapojení 

Po připojení vysílače a jeho nastavení je 
vhodné zkontrolovat připojení všech 
komponentů a také spojení na PCO. 

Testování vyvážených smyček 

Vysílač  přepneme do rež imu testová ní 
vyvá ž ený ch smyček ná sledujícím postupem: 
Stiskneme tlačítko RESET a pak tlačítko SA 5. 
Uvolníme tlačítko RESET a po chvíli uvolníme  

tlačítko SA 5. Před uvolně ním tlačítka SA 5 se 
ozve melodie písničky „Ovč á ci, č tverá ci“. Na 
displeji by mě la svítit desetinná  tečka. Pokud 
nesvítí, pak postup opakujeme. 
 

Nyní jsme v rež imu 
testová ní. Přepínač  
nastavíme na hodnotu 5 a 
stiskneme tlačítko SA 5. 

Zhasne tečka a dostaneme se do rež imu 
testová ní vyvá ž ený ch smyček. Tlačítky SA 4 a 
SA 6 přepíná me testovanou smyčku. Ledky HL 
2, 3, 4 ukazují, která  smyčka se prá vě  testuje. 
 

Č erné kolečko znamená , ž e LED svítí, bílé 
znamená , ž e LED nesvítí. 
 
Na displeji se současně  zobrazuje číslo, které 
orientačně  udá vá  odpor vyvá ž ené smyčky. 
Toto číslo je v rozmezí 0 – F. Vyvá ž enost je 
indiková na rozsvícením ledky HL 6, ledka HL 7 
indikuje nevyvá ž enou smyčku. U optimá lně  
vyvá ž ené smyčky na displeji svítí hodnota 7 
nebo 8. 
 
Před zavřením vysílače je nutné  testovací 
režim opustit stiskem tlačítka RESET tak, 
aby na displeji blikala desetinná tečka! 

Testování napěťových smyček 

Vysílač  přepneme do rež imu 
testová ní napě ťový ch 
smyček ná sledujícím 
postupem: 
 

Stiskneme tlačítko RESET a pak tlačítko SA 5. 
Uvolníme tlačítko RESET a po spuště ní 
melodie uvolníme tlačítko SA 5. Na displeji by 
mě la svítit desetinná  tečka. Pokud nesvítí, pak 
postup opakujeme. Nyní jsme v rež imu 
testová ní. Přepínač  nastavíme na hodnotu 6 a 
stiskneme tlačítko SA 5. Zhasne tečka a 
dostaneme se do rež imu testová ní napě ťový ch 
smyček. Tlačítky SA 4 a SA 6 přepíná me 

testovanou smyčku. Ledky HL 2, 3, 4 ukazují, 
která  smyčka se prá vě  testuje (viz Testová ní 
vyvá ž ený ch smyček). 
 
Na displeji se současně  zobrazuje 0 nebo 1, 
podle toho, zda na vstupu smyčky je č i není 
připojeno napě tí (pokud je napě tí přilož eno, 
pak na displeji svítí 1, jinak 0, případná  inverze 
vstupů nastavená  v polož ce 7 je ignorová na). 
 
Před zavřením vysílače je nutné  testovací 
režim opustit stiskem tlačítka RESET tak, 
aby na displeji blikala desetinná tečka! 

Testování telefonního komunikátoru 

Při testová ní telefonního komuniká toru musí 
bý t vysílač  v provozním rež imu, tzn. na displeji 
bliká  desetinná  tečka. 
 
Na připojené zabezpečovací ústředně  
způsobíme ně jakou udá lost, která  vyvolá  
komunikaci po tel. lince a pak sledujeme 
displej. Zapnutím posledního bitu nastavovací 
polož ky 5 lze zapnout zvukovou signalizaci 
přijímaný ch zprá v, takž e vysílač  při příjmu 
zprá vy pípá  podle přijímaný ch dat (viz 
Příznakové bity). 
 
Při vytá čení telefonního čísla se na displeji 
zobrazují čísla odpovídající poč tu již  
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vytočený ch cifer a současně  bliká  LED HL3. 
Po vytočení vysílač  zvedne telefonní linku a 
rozsvítí se LED HL 4, která  indikuje, ž e je 
zvednutá  linka. Při zvednuté telefonní lince 
displej zobrazuje ná sledující symboly: 
• číslo – číslo odpovídá  prá vě  přijímanému 

číslu, 
• „u“ – zvedá  se telefonní linka, 
• „n“ – zavě šuje se telefonní linka, 
• „o“ – přijatá  data se posílají rá diovou 

cestou, 
• „H“ – potvrzují se přijímaná  data – kissoff 

nebo se posílá  handshake, 
• „F“ – zvednutí telefonní linky 

zabezpečovací ústřednou (nemusí se 
zobrazovat vž dy). 

 
Ú spě šná  telefonní komunikace vypadá  např. 
takto (při nastaveném dvouciferném 
vytá čeném čísle): 
• „F“ – ústředna „zvedla“ telefonní linku, 
• 1 – deteková no vytočení prvního čísla 

zabezpečovací ústřednou, 
• 2 – deteková no vytočení druhého čísla 

zabezpečovací ústřednou, 
• …  ná sleduje 5 sekundová  pauza, kdy 

vysílač  čeká , zda se nebudou vytá čet 
ně jaké další čísla. Pokud ne, pak zvedne 
telefonní linku (rozsvítí se ledka HL 4). 

• u – zvednuta telefonní linka, čeká  se na 
její ustá lení, 

• H – kodér posílá  handshake a čeká  na 
data, 

• XXXXXX – postupně  problikají přijímaná  
čísla odpovídající identifikaci objektu a 
přenosovému kó du udá losti, 

• XXXXXX – postupně  problikají stejná  čísla 
– zprá va se přijímá  2x, aby se zabrá nilo 
příjmu špatný ch dat (neplatí pro příjem 
zprá v s paritou), 

• o – vysílají se přijatá  data rá diovou cestou, 
• H – příjem dat se potvrzuje zpě t ústředně  

EZS, 
• XXXXXX– postupně  problikají data další 

zprá vy, 
• o – opakuje se vysílá ní předchozích 

přijatý ch dat rá diovou cestou, 
• XXXXXX – přijímají se opakovaná  data 

další zprá vy, 
• o – přijatá  data se vysílají rá diovou cestou, 
• H – příjem dat se potvrzuje zpě t ústředně  

EZS. 
• n – zavě šuje se tel. linka. 
 
Symbol „o“ vysílá ní dat rá diovou cestou se 
nemusí zobrazit po kaž dé zprá vě . Sprá vná  
komunikace se vyznačuje tím, ž e po kaž dý ch 

dvou opaková ních dat ná sleduje kissoff (H), a 
celá  komunikace je také symbolem H 
ukončena. 
 
U formá tů s paritou se posílá  kissoff již  po 
prvním příjmu dat. 
 
Od verze 4.00 můž e svítit LED HL 4 také 
v případě , ž e kodér detekoval vý padek vně jší 
telefonní linky a připojil telefonní komuniká tor 
přímo na EZS. Po obnově  vně jší telefonní linky 
kodér do pě ti sekund přepojí telefonní linku 
zpě t a HL 4 zhasne. 

Proč nefunguje tel. komunikace? 

Pokud vysílač  nedetekuje delší dobu vytá čení 
tel. čísla, pak je buď špatně  nastaveno 
vytá čení na straně  zabezpečovací ústředny, 
není zkratová na propojka JP 1, JP 2, JP 3 
nebo není sprá vně  připojena vně jší telefonní 
linka. Je také vhodné zkontrolovat, zda není na 
straně  ústředny EZS nastavena příliš dlouhá  
prodleva před nebo mezi vytá čením 
telefonního čísla, případně , zda ústředna EZS 
nevyž aduje oznamovací nebo vyzvá ně cí tó n. 
Ú středna EZS musí bý t nastavena na impulsní 
vytá čení tel. čísla. 
 
Pokud vysílač  detekuje vytá čení tel. čísla, ale 
nezvedá  telefonní linku (zobrazují se cifry, ale 
nerozsvítí se HL 4), pak je patrně  chyba 
v nastavení poč tu vytá čený ch čísel. 
Zkontrolujte, zda první cifra polož ky 4 
nastavovacího rež imu odpovídá  poč tu cifer 
telefonního čísla nastaveného 
v zabezpečovací ústředně , případně  nastavte 
číslo v zabezpečovací ústředně  tak, aby bylo 
slož eno z čísel 8. Od verze 3.C platí, ž e 
poslední cifra telefonního čísla musí bý t 8, 9 
nebo 0, od verze 4.01 musí bý t první cifra 
telefonního čísla v EZS určeného pro kodér 
vě tší než  2. 
 
Ně které ústředny EZS před zahá jením 
komunikace testují telefonní linku tak, ž e ji 
zvednou, zavě sí, zvednou a pak začínají 
vytá čet telefonní číslo. Toto testovací zvednutí 
tě sně  před vytá čením kodér detekuje jako 
vytočení prvního telefonního čísla. Proto je 
nutno testová ní telefonní linky v ústředně  EZS 
zaká zat a pokud to není mož né (např. u Nikol 
1400), je potřeba hodnotu v první cifře polož ky 
4 kodéru o jedna zvě tšit.  
 
Pokud komunikace probě hne korektně , ale 
vysílač  nevysílá  data na pult, zkontrolujte, zda 
je sprá vně  zadá no identifikační číslo ústředny 
v jedné z nastavovacích polož ek 12-19. 
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Testování sé riové  komunikace s 
modulem UNI 1 

V provozním rež imu kodér zjišťuje nové zprá vy 
v modulu UNI 1 (EA-2) kaž dé 2-3 sekundy a 
úspě šnou komunikaci s vý znamovými daty 
indikuje bliknutím ledky HL 2. Modul UNI 1 
indikuje č innost sériového rozhraní „PCO 
vý stup“ bliká ním (zhasnutím) LEDek – jedna 
blikne (zhasne) při příjmu dat modulem, druhá  
při vyslá ní. Tyto LEDky blikají i tehdy, pokud 
nedojde k ž á dné udá losti – kodér se periodicky 
dotazuje a modul UNI 1 mu odpovídá . Pokud 
přijde vý znamová  zprá va (příchod, odchod, 
poplach, tech. porucha apod.), pak kodér tuto 
zprá vu odešle. Kó dy jsou uvedeny v příloze 1.  
Pokud je nastavena třetí cifra nastavovací 
polož ky 11H, pak se odesílá  niž ší byte 
(poslední dvě  cifry) přijatého kó du. U vysílačů 
s formá tem NAM Global lze přená šet celý  kó d 
nastavením hodnoty 2 do nastavovací polož ky 
0EH. 
 
Pokud nebliká  LED HL 2 ani ž á dná  z LEDek 
PCO vý stup na modulu UNI 1, pak je nutno 
zkontrolovat propojení sériové linky a 
komuniká toru RS 232. Pokud LEDky na UNI 1 
blikají a nebliká  LED HL 2, pak je chyba 
pravdě podobně  v připojení vodiče 
propojujícího TxD na konektoru UNI 1 a svorku 
 sériového komuniká toru. 
 
Pokud kodér nač te více než  8 zprá v, které 
nestač il odvysílat rá diem, pak pozastaví 
komunikaci s modulem UNI 1 (EA-2) – 
přestane blikat LED sériové komunikace HL 2. 
V tomto případě  v pě tisekundový ch intervalech 
bliká  vysílací LED HL 6. Když  počet 
neodvysílaný ch zprá v klesne pod 8, 
komunikace s UNI 1 (EA-2) se obnoví a LED 
HL 2 začne blikat. 

Testování komunikace s EPS 
komunikátorem 

Pokud jsou z EPS komuniká toru kodérem 
přijata data a sériová  linka kodéru je přepnuta 
ve sprá vném rež imu, blikne svítivá  dioda HL 2. 
Pokud ani při vyvolá ní udá losti na EPS 
neblikne dioda HL 2, pak je pravdě podobně  
ně kde chyba. Podrobnosti lze najít v ná vodu 
k EPS komuniká toru. 

Testování spojení na PCO 

U systému Global je 
k testová ní vhodné použ ít 

mě řicí stanici. V testovacím rež imu nastavíme 
na přepínač i číslo testu 13H a stiskneme 
prostřední tlačítko. Do vysílače zadá me 
dvojciferné číslo mě řicí stanice (SrId - 
jedinečné v dostupné č á sti sítě ), dvojciferné 
číslo testované sbě rné stanice (Id) a dalším 
stiskem tlačítka SA 5 spustíme testová ní. Další 
podrobnosti naleznete v ná vodu k mě řicí 
stanici. 

 
Pokud nemá me mě řicí 
stanici a chceme otestovat 
spojení se sbě rnou stanicí 
v rež imu NAM Global, lze 

použ ít testu 14H. Spustíme tento test a 
zadá me pě t dvojciferný ch dekadický ch adres 
sbě rný ch stanic (0 – 63). Po zadá ní poslední 
adresy se spustí vlastní test – na kaž dou 
zadanou sbě rnou stanici se postupně  odešle 
10 zprá v. Sbě rné stanice tyto zprá vy přijmou, 
vyhodnotí jejich S-metr a ten pošlou na PCO, 
kde se zobrazí. V NET-G se zobrazí kvalita 
spojení s číslem objektu, který  vyslal testovací 
zprá vu. Tyto informace se v sw NET-G zobrazí 
přímo v okně  udá lostí. 
 
Pro kvalitní spojení musí bý t úroveň S-metru 
vě tší než  55. 
 

1  2  3  4  5  6  7 8

1  2  3  4  5  6  7 8
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Příloha 1: Význam událostí 
přijatých sé riovým 
komunikátorem 

 

Kód UNI 1 kód NAM Význam GALAXY 500 v. 1.25 OC 
8000 31 Alarm ve smyčce 1 Pozn. Nutno ově řit dle typu ústředny 
8001 32 Alarm ve smyčce 2 
8002 33 Alarm ve smyčce 3 
8003 34 Alarm ve smyčce 4 
8004 35 Alarm ve smyčce 5 
8005 36 Alarm ve smyčce 6 
8006 37 Alarm ve smyčce 7 
8007 38 Alarm ve smyčce 8 
8008 39 Alarm ve smyčce 9 
8009 3A Alarm ve smyčce 10 
800A 3B Alarm ve smyčce 11 
800B 3C Alarm ve smyčce 12 
800C 3D Alarm ve smyčce 13 
800D 3E Alarm ve smyčce 14 
800E 3F Alarm ve smyčce 15 
800F 69 Alarm ve smyčce 16 
8010 F1 Alarm ve smyčce 17 
8011 F2 Alarm ve smyčce 18 
8012 F3 Alarm ve smyčce 19 
8013 F4 Alarm ve smyčce 20 
8014 F5 Alarm ve smyčce 21 
8015 F6 Alarm ve smyčce 22 
8016 F7 Alarm ve smyčce 23 
8017 F8 Alarm ve smyčce 24 
8018 F9 Alarm ve smyčce 25 
8019 FA Alarm ve smyčce 26 
801A FB Alarm ve smyčce 27 
801B FC Alarm ve smyčce 28 
801C FD Alarm ve smyčce 29 
801D FE Alarm ve smyčce 30 
801E FF Alarm ve smyčce 31 
801F-81FF FF Alarm ve smyčce 32-512 
8C00 E1 Tamper smyček na lince 1 
8C80 E1 Tamper smyček na lince 2 
8D00 E1 Tamper smyček na lince 3 
8D80 E1 Tamper smyček na lince 4 
8EC0 E2 Ochranný  kontakt ústředny 
8EC1 E3 Pomocný  ochranný  kontakt ústředny 
8EB4 E4 Ochranný  kontakt modulu systému 
8EC4 E6 Překročení doby vypnutí systému 
8EC5 E7 6x zadá n špatný  kó d 
8E80 78 Tísňové volá ní 
8EC2 E8 Ochranný  kontakt UNI 1 
0A500 E9 Vysoký  odpor zó ny 
0A501 EA Nízký  odpor zó ny 
0A502 EB Uvedení do instalačního rež imu 
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0A503 EC Ukončení instalačního rež imu 
0A504 ED Zahá jen průchodový  test 
0A505 EE Ukončen průchodový  test 
0A506 EF Zahá jen plný  test 
0A507 D1 Poplach na č tečce MAX 
0A508 D2 Vynechá ní zó ny 
0A509 D3 Vý padek komunikace modulu (RIO, KL, RS232) 
0A50A D4 Obnova komunikace modulu (RIO, KL, RS 232) 
0A50B D5 Porucha telefonní linky 
0A50C D6 Obnovení telefonní linky 
0A802 73 Vý padek sítě  ústředny 
0A902 83 Obnova sítě  ústředny 
0A810 D9 Vý padek sítě  pomocného zdroje 
0A910 DA Obnova sítě  pom. zdroje 
0A801 71 Slabá  baterie ústředny 
0A901 81 Obnova baterie ústředny 
0A880 DD Slabá  baterie pomocného zdroje 
0A980 DE Obnova baterie pomocného zdroje 
0A600 DF Plné zapnutí grupy 1 
0A601 C1 Plné zapnutí grupy 2 
0A602 C2 Plné zapnutí grupy 3 
0A603 C3 Plné zapnutí grupy 4 
0A604 C4 Plné zapnutí grupy 5 
0A605 C5 Plné zapnutí grupy 6 
0A606 C6 Plné zapnutí grupy 7 
0A607-0A61F C7 Plné zapnutí grupy 8-32 
0A620 C8 Č á stečné zapnutí grupy 1 
0A621 C9 Č á stečné zapnutí grupy 2 
0A622 CA Č á stečné zapnutí grupy 3 
0A623 CB Č á stečné zapnutí grupy 4 
0A624 CC Č á stečné zapnutí grupy 5 
0A625 CD Č á stečné zapnutí grupy 6 
0A626 CE Č á stečné zapnutí grupy 7 
0A627-0A63F CF Č á stečné zapnutí grupy 8-32 
0A700 B1 Vypnutí grupy 1 
0A701 B2 Vypnutí grupy 2 
0A702 B3 Vypnutí grupy 3 
0A703 B4 Vypnutí grupy 4 
0A704 B5 Vypnutí grupy 5 
0A705 B6 Vypnutí grupy 6 
0A706 B7 Vypnutí grupy 7 
0A707-0A71F B8 Vypnutí grupy 8-32 
0A420 B9 Rearm grupa 1 
0A421 BA Rearm grupa 2 
0A422 BB Rearm grupa 3 
0A423 BC Rearm grupa 4 
0A424 BD Rearm grupa 5 
0A425 BE Rearm grupa 6 
0A426 BF Rearm grupa 7 
0A427-0A43F A1 Rearm grupa 8-32 
0A440 A2 Umlčení poplachu grupa 1 
0A441 A3 Umlčení poplachu grupa 2 
0A442 A4 Umlčení poplachu grupa 3 
0A443 A5 Umlčení poplachu grupa 4 
0A444 A6 Umlčení poplachu grupa 5 
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0A445 A7 Umlčení poplachu grupa 6 
0A446 A8 Umlčení poplachu grupa 7 
0A447-0A45F A9 Umlčení poplachu grupa 8-32 
0A460 AA Vynulová ní poplachu grupa 1 
0A461 AB Vynulová ní poplachu grupa 2 
0A462 AC Vynulová ní poplachu grupa 3 
0A463 AD Vynulová ní poplachu grupa 4 
0A464 AE Vynulová ní poplachu grupa 5 
0A465 AF Vynulová ní poplachu grupa 6 
0A466 11 Vynulová ní poplachu grupa 7 
0A467-0A47F 12 Vynulová ní poplachu grupa 8-32 
0A000-0A061 13 Provedl už ivatel 1 až  97 
0A062 14 Provedl už ivatel Sprá vce Pozn. Musí nastavit už ivatel 
0A063 15 Provedl už ivatel Technik Pozn. Musí nastavit už ivatel 
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Kód UNI 1 Kód NAM Význam ULTIMATE 

8000 31 Alarm ve smyčce 1 
8001 32 Alarm ve smyčce 2 
8002 33 Alarm ve smyčce 3 
8003 34 Alarm ve smyčce 4 
8004 35 Alarm ve smyčce 5 
8005 36 Alarm ve smyčce 6 
8006 37 Alarm ve smyčce 7 
8007 38 Alarm ve smyčce 8 
8008 39 Alarm ve smyčce 9 
8009 3A Alarm ve smyčce 10 
800A 3B Alarm ve smyčce 11 
800B 3C Alarm ve smyčce 12 
800C 3D Alarm ve smyčce 13 
800D 3E Alarm ve smyčce 14 
800E 3F Alarm ve smyčce 15 
800F 69 Alarm ve smyčce 16 
8010 F1 Alarm ve smyčce 17 
8011 F2 Alarm ve smyčce 18 
8012 F3 Alarm ve smyčce 19 
8013 F4 Alarm ve smyčce 20 
8014 F5 Alarm ve smyčce 21 
8015 F6 Alarm ve smyčce 22 
8016 F7 Alarm ve smyčce 23 
8017 F8 Alarm ve smyčce 24 
8018 F9 Alarm ve smyčce 25 
8019 FA Alarm ve smyčce 26 
801A FB Alarm ve smyčce 27 
801B FC Alarm ve smyčce 28 
801C FD Alarm ve smyčce 29 
801D FE Alarm ve smyčce 30 
801E FF Alarm ve smyčce 31 
801F - 803B FF Alarm ve smyčce 31-60 
8EC3 D7 Vý padek komunikace na RS 485 
8ED3 D8 Obnovení komunikace na RS 485 
8C00 - 8C3B E1 Tamper bod č . 1 – 60 
8EC0 E2 Ochranný  kontakt ústředny 
8EC1 E3 Ochranný  kontakt sirény 
8E00 - 8E07 E4 Tampery klá vesnice 
0A522 E6 Překročení doby vypnutí systému 
8EC5 E7 6x zadá n špatný  kó d 
8EC6 79 Tlačítko HOŘ Í 
8EC7 78 Tlačítko Přepadení 
8EC8 7A Tlačítko Nemocnice 
8E80 78 Tísňové volá ní 
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8E80 78 Tísňové volá ní 
8EC2 E8 Ochranný  kontakt UNI 1 
0A503 EC Opuště ní menu 
0A504 ED Zahá jen průchodový  test 
0A505 EE Ukončen průchodový  test 
0A506 16 Vynechá ní bodu 
0A508 D2 Vyřazení bodu z hlídá ní 
0A509 D3 Vý padek komunikace modulu (RIO,KL,RS232) 
0A50A D4 Obnova komunikace modulu ( RIO, KL, RS 232) 
0A50B D5 Porucha telefonní linky 
0A50C D6 Obnovení telefonní linky 
0A802 73 Vý padek sítě  ústředny 
0A902 83 Obnova sítě  ústředny 
0A801 71 Slabá  baterie ústředny 
0A610 DF Plné zapnutí grupy 1 
0A611 C1 Plné zapnutí grupy 2 
0A612 C2 Plné zapnutí grupy 3 
0A613 C3 Plné zapnutí grupy 4 
0A614 C4 Plné zapnutí grupy 5 
0A615 C5 Plné zapnutí grupy 6 
0A616 C6 Plné zapnutí grupy 7 
0A617 C7 Plné zapnutí grupy 8 
0A710 B1 Vypnutí grupy 1 
0A711 B2 Vypnutí grupy 2 
0A712 B3 Vypnutí grupy 3 
0A713 B4 Vypnutí grupy 4 
0A714 B5 Vypnutí grupy 5 
0A715 B6 Vypnutí grupy 6 
0A716 B7 Vypnutí grupy 7 
0A717 B8 Vypnutí grupy 8 
0A002-0A01F 13 Provedl už ivatel 3 až  32 
0A000 14 Provedl už ivatel č .1 SPRÁVCE 
0A001 15 Provedl už ivatel č .2 TECHNIK 
0A50D 17 Linka 1 zkrat 
0A50E 18 Linka 2 zkrat 
0A50F 19 Rušení na lince 1 
0A510 1A Rušení na lince 2 
0A520 1B Signal typ C,D 
0A521 1C Vstup uklizečky 
0A300 1D Zadá ní platného kó du 
0A600 1E Ú spě šné zapnutí systému 
0A700 1F Vypnutí systému 
0A420 21 Rearm systému 
0A460 22 Reset poplachu 
0A601 23 Zapnutí podsystému HI security 
0A701 24 Vypnutí podsystému HI security 
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Příloha 2: Přehled 
nastavovacích položek 

 

0 Číslo vysílače hodnoty 0 – 255   000 
1 Číslo sítě  platné hodnoty 00 – 63 00 
2 Index frekvence 

vysílače 
hodnoty 0 – 3 0 

3 Vysílací vý kon Pá smo 400 MHz. 
 TSM 452W 

0 0,1 
1 0,3 
2 0,8 
3 1,0 

 

3 

4 Nastavení parametrů 
komuniká toru 

první cifra udá vá  počet cifer vytočený ch EZS před zvednutím 
sluchá tka, hodnota F se použ ije při vytá čení čísla tó nově (JA 80) 
druhá  cifra udá vá  počet zvoně ní, před zvednutím sluchá tka. 

22 

5 Příznakové bity 1 – pokud je nastaven, pak se vysílají dvojtó nové handshake, 
2 – pokud je nastaven, pak příjem tel. formá tů s paritou, 
3 – nastaven, pokud se má  pípat při vysílá ní, 
4 – nastaven, pokud se má  softwarově  filtrovat napě tí na vstupech, 
5 – nastaven, pokud je povolena sériová  komunikace přes konektor 
CANON, (nepouž ito, nastavte 1), 
6 – nastaven, pokud je vysílač  napá jen přes vstup 13V=, 
7 – nastaven, pokud použ ívá me handshake a kiss-off 1400 Hz, 
jinak 2300 Hz, současně  udá vá  pořadí dvojtó nový ch handshake 
(pokud je nastavena první cifra) – hodnota 0 znamená , ž e se jako 
první vysílá  dvojtó nový  handshake s mezerami, hodnota 1 
znamená , ž e se jako první vysílá  dvojtó nový  handhsake bez mezer, 
8 – kodér pípá  při příjmu telegramů. 

00001010 

6 Formá t vysílá ní 0, 1 – pá smo 300 – 330 MHz - NAM system 2000, 
2 – pá smo 300 – 330 MHz - Radom, 
3 – pá smo 400 – 470 MHz - Global. 

3 

7 Inverze napě ťový ch 
vstupů 

1 znamená , ž e se příslušná  napě ťová  smyčka bude invertovat 00000000 

8 Konfigur. vstupy 1 znamená , ž e daná  smyčka se použ ívá  11111111 
11111111 

9 Smě rová ní zprá v 0 – vý stup na vysílač  I2C, 
1 – vý stup na vysílač  tří drá tový , 
2 – vý stup na sériovou linku, 
3 – vý stup na vysílač  TSM 452W,452,453,454. 

3 

0E Formá t tel. zprá v 0 – 1 + 2 číslice, 
1 – 1 + 3 číslice, 
2 – 1 + 4 přená šené číslice(UNI 1), 
3 – 0 + 7 číslic (Ademco Point ID, pouze pro NAM Global), 
4 – 1 + 8 číslic (Ademco Point ID, EPS, pouze pro NAM Global), 
5 – 0 + 6 číslic (EPS, pro NAM Global), 
6 – 0 + 8 číslic (EPS, pro NAM Global), 
7 – 30 bitů (EPS, pro NAM Global). 

0 

0F Číslo skupiny objektů hodnoty 0 – 62. Horní č á st adresy vysílače. Pouze pro formá t 
Global. 

00 

10 Perioda udrž ovacích 
zprá v 

hodnoty 0 – 255. Časový  interval mezi udrž ovacími zprá vami 
v sekundá ch. 

030 

11 Mó d vysílá ní  2 – rež im sériové linky EPS/UNI (nastaven – EPS), 
3 – pokud je nastaven, pak vzít dolní byte kó du UNI, jinak 
překó dovat podle tabulky, 
4 – udrž ovací zprá vy nevysílat, 
5 – hlídat spojení se zařízením UNI, 
7 – pro TSM 452W hodnota 0 

00001000 
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12 1. identifikační číslo  identifikační číslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
13 2. identifikační číslo  identifikační číslo pro příjem telefonních zprá v 0000 

14 3. identifikační číslo  identifikační číslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
15 4. identifikační číslo  identifikační číslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
16 5. identifikační číslo  identifikační číslo pro příjem telefonních zprá v 0000 

17 6. identifikační číslo  identifikační číslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
18 7. identifikační číslo  identifikační číslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
19 8. identifikační číslo  identifikační číslo pro příjem telefonních zprá v 0000 
1A Přepínač  ústředna – 

kodér 
0 – kodér DTX 04,  
1 – AMOS 1600. 

0 

1C Čas označený ch 
udrž ovacích zprá v 

Čas mezi vysílá ním označený ch udrž ovacích zprá v v minutá ch. 
Pokud je tento čas menší než  15, vysílají se označené udrž ovací 
zprá vy s periodou 15 minut. 

240 

1D Kó d vý padku 
spojení s UNI nebo 
EPS 

Kó d vý padku spojení se zařízením připojeném sériovou linkou. 
Tento kó d se odešle, pokud zařízení po 30 s nevyká ž e ž á dnou 
aktivitu na sériové lince. 

EE 

1E Kó d obnovy spojení 
s UNI nebo EPS 

Kó d obnovy spojení se zařízením připojeném sériovou linkou. Tento 
kó d se odešle, pokud zařízení začne komunikovat a před tím 
nekomunikovalo po dobu delší než  30 sekund (a byl odeslá n kó d 
vý padku). 

EF 

1F Kó d vý padku vně jší 
tel. linky 

Kó d vý padku vně jší tel. linky se odešle do 20 sekund poté, co byla 
vně jší telefonní linka odpojena nebo zkratová na. 

A4 

20 Kó d obnovy vně jší 
tel. linky 

Kó d obnovy vně jší tel. linky se odešle do 5 sekund poté, co byla 
vně jší telefonní linka připojena ke svorká m RING a TIP 

64 

21 Kó d vý padku 
pojistek 

Kó d se odešle při vý padku pojistky PO2 nebo PO3. 77 

 




