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Úvod 

 

REGGAE alarm GTbz je zařízení z řady 

REGGAE, které v sobě obsahuje základní 

funkce jednoduché zabezpečovací ústředny. 

Tato jednoduchá zabezpečovací ústředna je 

určená zejména pro malé objekty – byty, 

garáže, rodinné domky. Lze k ní připojit čidla 

reagující na pohyb, zvuk, kouř a ostatní 

zařízení, které je možné připojit na napěťové 

smyčky. 

Zabezpečovací systém s ústřednou 

REGGAE alarm GTbz je možné ovládat 

pomocí bezkontaktních RFID čipů (karet) nebo 

dálkovým ovládáním. 

Ústředna je koncipována tak, aby byla 

jednoduchá jak na instalaci, tak i z hlediska 

obsluhy uživatele. Současně je aktivně 

připojena na pult centrální ochrany (PCO) 

bezpečnostní agentury, působící v lokalitě 

koncového uživatele. 

Zprávy a události jsou z ústředny přenášené 

na PCO kanálem GPRS nebo pomocí SMS 

(kanálem GSM). 

Konfiguraci ústředny je možné provádět 

vzdáleně kanálem GPRS nebo lokálně přes 

sériovou linku. 

Diagnostiku provozních a poruchových stavů 

ústředny je možné provádět lokálně přes 

sériovou linku nebo vzdáleně kanálem GPRS. 

Komunikace zařízení REGGAE alarm GTbz 

s PCO probíhá obousměrně s potvrzováním 

příjmu zpráv z PCO. 

Spojení mezi ústřednou a PCO je při přenosu 

zpráv kanálem GPRS pravidelně kontrolováno. 

Výpadek komunikace je hlášen na PCO. 

Instalaci a nastavení ústředny provádí 

specializovaná firma – bezpečnostní 

agentura. 
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Podmínky pro provoz zařízení 

 

Zařízení REGGAE alarm GTbz je možné 

provozovat na základě všeobecného 

oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 vydaného 

ČTÚ. 

NAM system, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení 

REGGAE alarm GTbz je ve shodě se 

základními požadavky a s dalšími příslušnými 

ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a Nařízení 

vlády č. 426/2000 Sb. 

Na ústřednu REGGAE alarm GTbz je vydáno 

„Prohlášení o shodě“, podle nařízení vlády 

č. 426/2000 Sb., které je uloženo u výrobce 

zařízení. 

Zařízení musí být instalováno a provozováno 

v suchých prostorách a v rozmezí teplot -20 °C 

až +55 °C. 
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Popis zabezpečovací ústředny 

REGGAE alarm GTbz 

 

Základní technické parametry 

 
 
 
 
 
 
 

 

REGGAE alarm GTbz 

Napájecí napětí 230 VAC ± 10% (207 VAC až 253 VAC) 

Napájecí proud max. 0.15 AAC 

Střední příkon < 4 W (bez přídavného odběru na AUX výstupu) 

Maximální příkon 25 W (30VA) 

Kmitočet napájecího napětí 50 Hz ± 2 Hz 

Výstupní napětí AUX > 13.50 V @ (0.6 A; +25 °C; UAUX = 13.7 V ... 13.9 V @ 1 mA) 

Výstupní proud AUX max. 0.6 A 

Jištění výstupu AUX pojistka F630mA 

Typ záložního akumulátoru 12 V, olověný bezúdržbový hermeticky uzavřený (VRLA/SLA) 

Kapacita záložního akumulátoru 1.3 Ah, 4 Ah, 7 Ah 

Nabíjecí proud akumulátoru typ. 400 mA, max. 435 mA 

Rozměry 301 x 249 x 78 mm (bez kabelové průchodky) 

 

Vstupy 8x napěťová izolovaná smyčka 

Výstupy 1x siréna – přepínací kontakt relé max. 1 A / 30 VDC (0.3 A / 60 VDC), 0.5 A / 125 VAC 

 1x PGM – přepínací kontakt relé max. 1 A / 30 VDC (0.3 A / 60 VDC), 0.5 A / 125 VAC 

 

Komunikační kanály sériová linka RS1 – standard RS232 neizolovaná (RxD, TxD, RTS, CTS) 

 GSM/GPRS komunikátor (SMS/datový kanál) 

 

GSM/GPRS 

Komunikační pásma 900 / 1800 / 1900 MHz 

Výstupní výkon 2 W / 900 MHz, 1 W / 1800 MHz, 1 W / 1900 MHz 

GPRS třída 8 

Impedance antény 50 Ω 

Typ konektoru SMA 

 

ovládací panel RFID 

Napájecí napětí 8 – 15 VDC 

Minimální čtecí vzdálenost 4 cm v ose čelního panelu (s dodávaným RFID čipem/kartou) 

Výstupy červená LED 

 zelená LED 

 piezo sirénka 

 

indikační panel 

Napájecí napětí 8 – 15 VDC 

Výstupy červená LED 

 zelená LED 

 piezo sirénka 
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Deska ústředny REGGAE GT 

 

Deska ústředny REGGAE GT umožňuje 

ovládání a konfiguraci celého zařízení. 

Obsahuje svorkovnice pro připojení 

napěťových izolovaných vstupů a reléových 

výstupů. Dále obsahuje konektor pro připojení 

sériové linky RS232 a konektor pro připojení 

antény GSM/GPRS. 

 

 

 

 

 

Napěťové izolované vstupy 

Ústředna má osm napěťových izolovaných 

vstupů I1 až I8, které se spínají přivedením 

napětí o správné polaritě. Každý vstup je 

realizován dvěma svorkovnicemi, u kterých je 

vyznačena polarita přiváděného napětí. 

Každý vstup je izolován optočlenem. Pevnost 

izolace mezi vstupními svorkami vstupů I1 až 

I8 a ostatními obvody ústředny 

REGGAE alarm GTbz je minimálně 1 kVAC 

(50 Hz). Stejná pevnost izolace je i mezi 

jednotlivými vstupy navzájem. 

Aby byl vstup sepnut, musí být přivedené 

napětí na vstupu déle než doba nastavená 

v konfiguraci ústředny (100 ms – rychlý vstup 

nebo 300 ms – pomalý vstup). 

Reakci vstupu na přivedené napětí lze 

invertovat v konfiguraci ústředny. 

Tabulka reakce vstupu na vstupní napětí: 

stav smyčky napětí na 
smyčce 

odběr 

sepnuto – 
poplach 

+8 V až +40 V max. 6 mA 

neurčitý stav +5 V až +8 V  

rozepnuto – 
klid 

-40 V až +5 V max. 6 mA 
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Diagnostická a konfigurační sériová 

linka RS1 

Sériová linka RS1 slouží pro připojení ústředny 

k PC s diagnostickým a konfiguračním 

programem NAM Manager. Úrovně na tomto 

konektoru odpovídají standardu RS232 (EIA-

232-F, ITU V.28). Tato sériová linka není 

izolovaná od ostatních částí komunikátoru. 

K propojení desky ústředny REGGAE GT a PC 

se používá kabelová redukce KAB 08. Pro 

kabelovou redukci se obraťte na výrobce 

NAM system, a.s. 

Reléové výstupy 

Na desce ústředny REGGAE GT jsou dva 

reléové výstupy RE1 a RE2 realizované dvěma 

nezávislými přepínacími reléovými kontakty. 

Reléový výstup RE1 je určen pro připojení 

sirény. Způsob využití reléového výstupu RE2 

je dán konfigurací ústředny. 

Označení svorkovnic je standardní. Společný 

vývod přepínacího kontaktu je označen „C“ 

(Common). Vývod kontaktu, který je v klidovém 

stavu sepnutý, má označení „NC“ (Normally-

Closed). Označení vývodu kontaktu 

rozepnutého v klidu je „NO“ (Normally-Open). 

Zatížitelnost každého reléového výstupu je 

max. 1 A / 30 VDC (resp. 0.3 A / 60 VDC) nebo 

0.5 A / 125 VAC. 

Tlačítko RESET 

Tlačítko RESET slouží k provedení inicializace 

stavu ústředny REGGAE alarm GTbz a dále 

také ke spuštění indikace síly signálu 

GSM/GPRS. 

Dlouhé stisknutí tlačítka RESET, delší než 1 s, 

provede restart ústředny. Při restartu ústředny 

je provedena inicializace všech komunikačních 

linek. Restart komunikátoru nezpůsobí 

vymazání tabulky zpráv a událostí a odpovídá 

zapnutí napájení komunikátoru. 

Krátké stisknutí tlačítka RESET spustí indikaci 

síly signálu GSM/GPRS na modré LED diodě 

LD1. Indikace je aktivní po dobu 1 minuty. Po 

této době bude modrá LED dioda svitem 

indikovat klidový stav. 

Indikace stavů ústředny LED diodami 

LED diody LD1 až LD4 na desce ústředny 

REGGAE GT slouží k indikaci stavu, ve kterém 

se ústředna REGGAE alarm GTbz nachází. 

Význam indikací LED diodami je následující: 

LD1 (modrá) – síla signálu GSM/GPRS 

(indikace síly signálu po dobu 1 minuty po 

krátkém stisku RESET tlačítka) 

LD1 (modrá) význam 

svítí
 

klidový stav 

bliká 1x
 

výborný signál         (>75%) 

bliká 2x dobrý signál             (>50%) 

bliká 3x špatný signál           (>25%) 

bliká 5x rychle velmi špatný signál  (<25%) 

LD2 (zelená) – stav GSM/GPRS 

LD2 (zelená) význam 

nesvítí
 

vážná porucha GSM/GPRS 

bliká 1x
 

není GSM signál 

bliká 2x přihlášeno do GSM 

svítí přihlášeno do TC 
(*) 

(*) 
technologické centrum 

LD3 (žlutá) – porucha ústředny 

LD3 (žlutá) význam 

nesvítí
 

bez poruchy 

bliká 2x
 

výpadek sítě 230 V / 50 Hz 

bliká 3x
 

vadný/chybějící akumulátor 

bliká 5x rychle ústředna bez konfigurace 

Pokud vznikne několik poruchových stavů 

najednou, jsou zobrazované sekvenčně za 

sebou s periodou 1 sekunda. 

LD4 (červená) – vysílání dat 

LD4 (červená) význam 

bliknutí
 

vysílání dat na PCO 

svítí není spojení s PCO nebo 
s TC 

(*)
 

(*) 
technologické centrum 
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Konektor antény GSM/GPRS 

Pro připojení antény GSM/GPRS je na desce 

ústředny REGGAE GT konektor typu SMA. 

K ústředně může být použita jakákoliv anténa 

splňující požadavek provozu v pásmu 

GSM/GPRS 900/1800 MHz s impedancí 50 Ω. 

Anténa může být určená jak pro vnitřní, tak pro 

venkovní použití. 

Nejběžnější je použití antény s magnetickou 

patkou, která je uchycena na vnější povrch 

skříně ústředny REGGAE alarm GTbz. 

Tamper skříně ústředny 

Konektor TMP1 na desce ústředny 

REGGAE GT slouží k připojení tamperu dvířek 

skříně ústředny. Konektor má jednu řadu pěti 

pinů. Pro připojení tamperu slouží dva levé 

krajní piny nad označením TMP1 na desce 

REGGAE GT.  

U tamperu se předpokládá rozepnutí kontaktu 

v okamžiku narušení (otevření dvířek skříně 

ústředny). 
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Deska připojení externích modulů 

 

Deska připojení externích modulů slouží 

k propojení ústředny s ovládacím panelem a 

k napájení obvodů čidel a sirény. K tomuto 

účelu obsahuje připojovací svorkovnice a 

pojistku.

 

 

 

 

 

Svorkovnice připojení indikačního panelu 

nebo ovládacího panelu RFID 

Pro připojení indikačního panelu nebo 

ovládacího panelu RFID ústředny obsahuje 

deska připojení externích modulů čtyři 

svorkovnice s označením „ID1“, „SPK“, „ID2“ a 

„+P“. Stejné označení mají i svorkovnice 

v indikačním panelu a ovládacím panelu. 

K propojení svorkovnic ústředny se 

svorkovnicemi panelu je vhodné použít kabel 

typu SYKFY Xx2x0,5 nebo UTP Cat5e. Délka 

propojení mezi indikačním panelem a 

ústřednou není kritická (do cca 50 m). 

Propojovací vodič mezi ústřednou a ovládacím 

nebo indikačním panelem nesmí být veden 

souběžně se silovými rozvody (např. rozvody 

230/400 VAC). Pro délku propojení mezi 

ovládacím panelem RFID a ústřednou platí 

pravidla uvedená v Připojení ovládacího 

panelu RFID na str.13.  

 

 

Napájecí výstup AUX 

Napájecí výstup AUX je realizován 

svorkovnicemi s označením „AUX“ a „GND“. 

Svorkovnice s označením „AUX“ mají kladný 

potenciál. Obě svorkovnice „AUX“ jsou spojené 

paralelně a jištěné jedinou tavnou pojistkou 

F630mA. Výstup je určen pro případné 

napájení obvodů smyček napěťových 

izolovaných vstupů I1 až I8, sirény a čidel. Při 

provozu ústředny ze střídavé sítě 230 V 

poskytuje výstup AUX stejnosměrné napětí 

13.1 – 13.8 V. Při provozu komunikátoru 

ze záložního akumulátoru může napětí 

na výstupu AUX klesnout až na hodnotu 8.5 V. 

Maximální odběr proudu z výstupu AUX je 

600 mA. Výstup AUX není izolován od 

ostatních částí komunikátoru, takže jeho 

použitím pro napájení některého vstupu I1 až 

I8 dojde ke zrušení izolovanosti příslušného 

vstupu. 

 

 

  



Popis zabezpečovací ústředny REGGAE alarm GTbz   Verze 1.01 

12 

Zdroj REGGAE 

Ústředna REGGAE alarm GTbz je napájená ze 

střídavé rozvodné sítě 230 V / 50 Hz. 

K vytvoření stejnosměrného napájecího napětí 

13.8 V pro obvody ústředny a 

zabezpečovacího systému slouží zdroj 

REGGAE. Výstupní stejnosměrné napětí 

zdroje je zálohováno VRLA akumulátorem. 

 

 

 

 

 

Napájení ústředny REGGAE alarm GTbz 

Střídavé napájecí napětí 230 V se na ústřednu 

přivádí na svorkovnice s označením „L“, „N“ a 

„PE“. Maximální proudový odběr ústředny ze 

střídavé napájecí sítě je menší než 150 mA. 

Záložní akumulátor 

Záložní akumulátor se připojuje na červený 

a černý vodič z desky zdroje zakončený 

fastonem. Deska zdroje zajišťuje obsluhu 

provozních stavů akumulátoru, tj. nabíjení 

a připojování a odpojování akumulátoru od 

stejnosměrného výstupu desky zdroje. 

Maximální nabíjecí proud akumulátoru je 

omezen na 435 mA. Akumulátor je při provozu 

desky zdroje ze střídavé sítě 230 V trvale 

nabíjen na napětí 13.8 V. Zdroj je určen pro 

obsluhu VRLA akumulátoru 12 V s kapacitou 

v rozsahu 1.2 až 7.5 Ah.  

Deska zdroje zajišťuje automatické odpojení 

akumulátoru v případě poklesu jeho 

svorkového napětí pod 8.9 V při provozu 

ústředny z akumulátoru (tj. v době výpadku 

střídavého napájecího napětí 230 V). I při 

nepřítomnosti střídavého napájecího napětí 

230 V je možné uvést ústřednu do provozu 

připojením akumulátoru se svorkovým napětím 

větším než 11.5 V. 
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Indikace LED diodami na desce zdroje 

Na desce zdroje jsou umístěné dvě LED diody. 

 

 

 

LED dioda s označením „AC“ svým svitem 

oznamuje přítomnost střídavého napětí na 

vstupu 230 V. 

LED dioda s označením „AKU“ svým svitem 

oznamuje, že zdroj je připraven napájet desku 

ústředny REGGAE GT jak z akumulátoru, tak 

ze sítě 230 VAC. Dioda tedy svítí i při 

nepřipojeném akumulátoru, pokud je připojeno 

střídavé napájecí napětí 230 V. Dioda 

neindikuje stav akumulátoru. Diagnostiku stavu 

akumulátoru provádí a indikuje deska ústředny 

REGGAE GT. 

Při provozu ústředny REGGAE alarm GTbz 

ze záložního akumulátoru svítí dioda „AKU“ 

tehdy, když je akumulátor připojen na napájení 

desky ústředny REGGAE GT. Jakmile obvody 

zdroje odpojí akumulátor z důvodu jeho 

nízkého svorkového napětí (< 8.9 V) dioda 

zhasne. 

Pojistky 

Na desce zdroje jsou umístěné dvě pojistky. 

Pojistka T800mA slouží k ochraně výstupu 

transformátoru ve zdroji při vážné poruše 

výstupních obvodů zdroje. 

Pojistka F1.6A chrání obvody zdroje před 

přepólováním akumulátoru. Zároveň také 

chrání akumulátor při vážné poruše výstupních 

obvodů zdroje. 

Připojení ovládacího panelu RFID 

Na desce zdroje ústředny 

REGGAE alarm GTbz jsou dvě svorkovnice 

pro připojení ovládacího panelu RFID. 

Svorkovnice mají označení „DAL“ a „GND“. 

Stejné označení mají i svorkovnice 

v ovládacím panelu RFID. Propojení mezi 

svorkovnicemi na desce zdroje a svorkovnicí 

ovládacího panelu musí být realizované jedním 

krouceným párem vodičů z kabelu typu 

SYKFY Xx2x0,5 nebo UTP Cat5e. Délka 

propojení mezi ovládacím panelem RFID a 

ústřednou je limitována kapacitou 

propojovacího vedení. S kabelem typu SYKFY 

může být délka vedení maximálně 15 m. 

S kabelem typu UTP Cat5e může být délka 

vedení maximálně 30 m. Propojovací vodič 

nesmí být veden souběžně se silovými rozvody 

(např. rozvody 230/400 VAC). 

Doba provozu ústředny 

REGGAE alarm GTbz na záložní akumulátor 

V níže uvedené tabulce jsou přibližné doby, po 

které je ústředna REGGAE alarm GTbz 

schopna provozu na záložní akumulátory 

různých kapacit. 

kapacita 
akumulátoru 

doba provozu 
pro nový akumulátor 

doba provozu 
pro starší 
akumulátor 

1,3 Ah 9 hodin 6 hodin 

4 Ah 36 hodin (1,5 dne) 27 hodin 

7 Ah 72 hodin (3 dny) 54 hodin 

Doby uvedené v tabulce platí pro běžný provoz 

ústředny (např. 10 událostí příchod/odchod 

včetně odeslání zpráv na PCO kanálem 

GPRS) a s jedním připojeným čidlem 

(proudový odběr čidla < 20 mA). Předpokládá 

se provoz ústředny až do napětí 9 V na 

svorkách akumulátoru. 

Doba provozu pro nový akumulátor uvedená 

v tabulce platí při kapacitě akumulátoru 100 % 

jmenovité hodnoty. 

Doba provozu pro starší akumulátor platí při 

kapacitě akumulátoru 80 % jmenovité hodnoty. 

Kapacitu 80 % jmenovité hodnoty běžně 

dosahují standardní VRLA akumulátory po 

přibližně 2 letech provozu při pokojové teplotě 

(20 °C až 30 °C), viz údaje od výrobce 

akumulátorů. 
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Ovládací panel RFID 

 

Ovládací panel RFID slouží k indikaci stavu a 

k ovládání ústředny REGGAE alarm GTbz 

prostřednictvím bezkontaktních RFID čipů. 

Obsahuje jednu červenou a jednu zelenou 

LED diodu, malou piezo sirénu, přijímač RFID 

čipů a svorkovnice pro připojení k ústředně 

REGGAE alarm GTbz. 

Ovládací panel je přizpůsobený pro instalaci 

do elektroinstalační přístrojové krabice KP68 

nebo KU68 a jim podobných typů. Skládá se 

ze tří dílů. Spodní díl s elektronickými obvody 

se instaluje přímo do elektroinstalační 

přístrojové krabice pomocí dvou šroubků. Krycí 

rámeček se zacvakne do spodního dílu. Přední 

díl s otvory pro LED diody se zasouvá do 

krycího rámečku a spodního dílu.

 

 

 

 

 

Svorkovnice ovládacího panelu 

Na zadní straně ovládacího panelu je šest 

svorkovnic, které slouží k propojení 

s ústřednou REGGAE alarm GTbz. 

Dvě svorkovnice označené „DAL“ a „GND“ se 

propojují se stejně označenými svorkovnice na 

desce zdroje ve skříni ústředny. Propojení 

mezi svorkovnicemi na desce zdroje a 

svorkovnice ovládacího panelu musí být 

realizované jedním krouceným párem vodičů 

z kabelu typu SYKFY Xx2x0,5 nebo UTP 

Cat5e. Délka propojení mezi ovládacím 

panelem RFID a ústřednou je limitovaná 

kapacitou propojovacího vedení. S kabelem 

typu SYKFY může být délka vedení maximálně 

15 m. S kabelem typu UTP Cat5e může být 

délka vedení maximálně 30 m. Propojovací 

vodič nesmí být veden souběžně se silovými 

rozvody (např. rozvody 230/400 VAC). 

Další čtyři svorkovnice označené „ID1“, „SPK“, 

„ID2“ a „+P“ se propojují se stejně označenými 

svorkovnicemi na desce připojení externích 

modulů ve skříni ústředny (viz.str.11). 

RFID čtečka 

Uvnitř ovládacího panelu je umístěná RFID 

čtečka. Pro spolehlivé přečtení RFID čipu musí 

být čip přiložen k přední straně ovládacího 

panelu na vzdálenost menší než 4 cm. Čip 

musí být k přední straně přiložen naplocho a 

v oblasti jejího středu, kde je nejvyšší citlivost 

RFID čtečky. Doba přiložení čipu do oblasti 

spolehlivého čtení musí být minimálně 1 

sekundu, aby byl čip načten. 

Výstupy indikace stavu ústředny 

Stav ústředny REGGAE alarm GTbz indikují 

dvě LED diody na přední straně ovládacího 

panelu a malá piezo sirénka umístěná uvnitř 

ovládacího panelu. 

Způsob indikace stavu ústředny LED diodami a 

piezo sirénkou je popsán v uživatelském 

manuálu REGGAE alarm GTbz. 

Hlasitost piezo sirénky lze zvýšit/snížit 

odlepením/přelepením otvoru na její přední 

straně. Piezo sirénka je přístupná po sejmutí 

přední krycí části ovládacího panelu. 
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Indikační panel 

 

Indikační panel slouží k indikaci stavu ústředny 

REGGAE alarm GTbz. Obsahuje jednu 

červenou a jednu zelenou LED diodu, malou 

piezo sirénu a svorkovnice pro připojení 

k ústředně REGGAE alarm GTbz. 

Indikační panel je přizpůsobený pro instalaci 

do elektroinstalační přístrojové krabice KP68 

nebo KU68 a jim podobných typů. Skládá se 

ze tří dílů. Spodní díl s elektronickými obvody 

se instaluje přímo do elektroinstalační 

přístrojové krabice pomocí dvou šroubků. Krycí 

rámeček se zacvakne do spodního dílu. Přední 

díl s otvory pro LED diody se zasouvá do 

krycího rámečku a spodního dílu.

 

 

 

 

 

Svorkovnice indikačního panelu 

Na zadní straně indikačního panelu jsou čtyři 

svorkovnice, které slouží k propojení 

s ústřednou REGGAE alarm GTbz. 

Všechny čtyři svorkovnice označené „ID1“, 

„SPK“, „ID2“ a „+P“ se propojují se stejně 

označenými svorkovnicemi na desce připojení 

externích modulů ve skříni ústředny 

(viz.str.11). 

K propojení svorkovnic indikačního panelu se 

svorkovnicemi ústředny je vhodné použít kabel 

typu SYKFY Xx2x0,5 nebo UTP Cat5e. Délka 

propojení mezi indikačním panelem a 

ústřednou není kritická (do cca 50 m). 

Propojovací vodič nesmí být veden souběžně 

se silovými rozvody (např. rozvody 230/400 

VAC). 

 

 

 

Výstupy indikace stavu ústředny 

Stav ústředny REGGAE alarm GTbz indikují 

dvě LED diody na přední straně indikačního 

panelu a malá piezo sirénka umístěná uvnitř 

indikačního panelu. 

Způsob indikace stavu ústředny LED diodami a 

piezo sirénkou je popsán v uživatelském 

manuálu REGGAE alarm GTbz. 

Hlasitost piezo sirénky lze zvýšit/snížit 

odlepením/přelepením otvoru na její přední 

straně. Piezo sirénka je přístupná po sejmutí 

přední krycí části indikačního panelu. 
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NAM-manager 

Úvod 

Program NAM-manager slouží ke konfiguraci a 

diagnostice ústředny REGGAE alarm GTbz. 

Konfiguraci a diagnostiku lze provádět lokálně 

připojením přes sériovou linku RS1 ústředny 

nebo vzdáleně přes internet. 

Následující kapitola se věnuje pouze těm 

částem programu NAM-manager, které jsou 

specifické pro ústřednu REGGAE alarm GTbz. 

Ostatní části programu NAM-manager jako 

instalace, nastavení a obecné ovládání jsou 

podrobně popsané v samostatném manuálu 

programu NAM-manager. 

 

Skupina položek Alarm

 

 

 

 

 

Vstupy 

Nastavení funkcí jednotlivých vstupů. 

 

 

Inv 

Volba inverze vstupu. 
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Tichý 

Při narušení příslušného vstupu není 
aktivována siréna na výstupu relé RE1. 

Uživatel 

Číslo uživatele pod kterým se identifikuje 
zapnutí a vypnutí systému v NET-G pokud je 
typ smyčky zap/vyp. 

Typ 

Typ vstupní smyčky: 

 nepoužitá 

 okamžitá – při narušení vyvolá ihned 
poplach, pokud je ústředna ve stavu 
střeženo 

 zpožděná – při narušení se spustí 
příchodový čas (např. vstupní dveře) 

 zap/vyp – slouží pro zapnutí a vypnutí 
systému (stav střeženo/nestřeženo) 

 tíseň – vstup pro připojení tísňového 
tlačítka 

 24hod – vstup je trvale hlídán bez 
ohledu na stav střeženo/nestřeženo 

 tamper – vstup pro připojení 
ochranných kontaktů čidel 

 požární – vstup pro připojení 
požárního čidla 

Popis 

Jakákoliv textová poznámka (nepřenáší se na 
PCO), která pomáhá identifikovat smyčku 
v systému při jeho servisu. 

SMS 

Povolení zasílání záložních SMS zpráv 
z daného vstupu. 

 

Výstupy 

Konfigurace výstupu umožňuje 

aktivovat/deaktivovat výstup (RE1 nebo RE2) 

na základě kombinace dvou vstupních 

událostí. 

Inverze 

Volba inverze vstupu 1. 

 

 

Událost 1 

Typ první události nebo vstupu, který má 
aktivovat výstup: 

 Výpadek GSM 

 Výpadek GPRS 

 Výpadek TC – aktivuje se při výpadku 
spojení mezi ústřednou a 
technologickým centrem 

 Výpadek PCO – aktivuje se při 
výpadku spojení mezi ústřednou 
a PCO 

 Střeženo – signalizace zapnutého 
systému (stav ústředny střeženo) 

 Poplach – signalizuje poplach 
ústředny bez ohledu na volbu smyčky 
tichá 

 Vstup 1 až 8 

 Tamper 1 

 Tamper 2 

Operace 

Logická operace mezi Vstup 1 a Vstup 2 

 OR (nebo) – aktivace se provede, 
pokud je aktivní alespoň jeden vstup 

 AND (zároveň) – aktivace se provede, 
pokud jsou aktivní oba vstupy 

Inverze 

Volba inverze vstupu 2. 

Událost 2 

Typ druhé události nebo vstupu, který má 
aktivovat výstup: 

 Výpadek GSM 

 Výpadek GPRS 

 Výpadek TC – aktivuje se při výpadku 
spojení mezi ústřednou a 
technologickým centrem 

 Výpadek PCO – aktivuje se při 
výpadku spojení mezi ústřednou 
a PCO 

 Střeženo – signalizace zapnutého 
systému (stav ústředny střeženo) 

 Poplach – signalizuje poplach 
ústředny bez ohledu na volbu smyčky 
tichá 

 Vstup 1 až 8 

 Tamper 1 

 Tamper 2 
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Výstup 

Typ akce na reléovém výstupu: 

 Trvalé nastavení 

 Prodloužení pulsu 

 Kmitání, střída 1:1 
 

Prodloužení pulsu znamená skutečné 
prodloužení pulsu na výstupu. Je-li na vstupu 
puls o délce např. 400ms a prodloužení je 
nastaveno na 1 sekundu, pak při změně 
vstupu do aktivní hodnoty se okamžitě nastaví 
výstup do aktivní hodnoty. Po změně vstupu 
do neaktivní hodnoty se výstup přestaví 
s nastaveným  zpožděním, v tomto případě 
tedy až po 1 sekundě. 

Inverze 

Volba inverze reléového výstupu. 

Parametr 

Časový parametr v sekundách. Definuje délku 
půlperiody. Meze parametru jsou 0,1 až 60 
sekund. 

 

Tampery 

T1 

Označíte, pokud má být tamper skříně 
ústředny funkční. Pokud bude tato volba 
prázdná, nebudou se změny tamperu skříně 
ústředny projevovat. 

T2 

V ústředně REGGAE alarm GTbz je tento 
vstup využitý pro stav sítě 230 V. 

SMS 

Povolení zasílání záložních SMS zpráv 
z tamperu T1. 

 

 

 

 

Časy 

Příchodový čas 

Pokud není před uplynutím tohoto času 
ústředna uživatelem vypnuta (přepnuta do 
stavu stavu nestřeženo), je vyhlášen poplach. 
Čas se začíná běžet od okamžiku narušení 
zpožděné smyčky. 

Odchodový čas 

Čas (prodleva) po kterém se ústředna po 
požadavku na zapnutí uvede do střežení. 

 

Siréna 

Doba aktivace sirény 

Doba, po kterou je siréna aktivní při poplachu. 
Při vypnutí systému (odstřežení) se siréna 
deaktivuje ihned. 

Aktivace při poplachu 

Volba, zda se má při poplachu aktivovat 
siréna. 

Aktivace při tísni 

Volba, zda se má aktivovat siréna i při aktivaci 
smyčky typu tíseň. 

Houknout příchod/odchod 

Aktivace sirény po dobu 1 sekundy při zapnutí 
nebo vypnutí systému. 

 

Nekontrolovat stav vstupů při zapnutí 

Volba umožňuje zapínání zabezpečovacího 

systému i při narušených vstupech. Během 

odchodového času musí dojít k uklidnění 

vstupů. V opačném případě přejde ústředna po 

uplynutí odchodového času do stavu poplach. 
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Akustická signalizace 

Aktivace při odchodu 

Volba zapne akustickou signalizaci 
odchodového času piezo sirénkou 
v indikačním/ovládacím panelu. 

Aktivace při příchodu 

Volba zapne akustickou signalizaci 

příchodového času (narušení zpožděné 

smyčky) piezo sirénkou 

v indikačním/ovládacím panelu. 

 

Skupina položek Čipy 

V této skupině je seznam nadefinovaných 

RFID čipů. První řádek je vyhrazen pro 

MASTER čip (kartu), který slouží pro přidávání 

dalších čipů přes ovládací panel RFID. Ostatní 

řádky obsahují RFID čipy, které slouží pro 

zapnutí a vypnutí systému. Posledně přiložený 

čip lze vložit do systému přes skupinu položek 

„Diagnostika“ (viz. str. 20). 

 

 

 

 

 

Identifikační číslo 

Vnitřní číslo RFID čipu. 

Jméno 

Jméno uživatele. Jméno uživatele je pouze 
informativní a nepřenáší se nikam do systému. 
Uchovává se v paměti ústředny. 
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Skupina položek Diagnostika 

Diagnostika slouží pro sledování aktuálního 
stavu ústředny. Můžete sledovat stavy vstupů, 
výstupů a sítě GSM. Vyčítání stavů probíhá 
periodicky. 

V levém panelu je obrázek hlavní desky 
ústředny REGGAE alarm GTbz. Pomocí 
barevných symbolů jsou zobrazeny aktuální 
stavy vstupů, výstupů a tamperu skříně 
ústředny. 

Červená – aktivace, Zelená – klid. 

 

 

 

 

 

Ovládání diagnostiky 

Vyčti 

Spouští jednorázové vyčtení stavů při vzdálené 
diagnostice při připojení přes internet. 

Start 

Spouští periodické vyčítání stavů při lokálním 
připojení k ústředně přes sériovou linku RS1. 
Vyčítání se provádí 2x za sekundu. Pokud se 
vstup aktivuje na velmi krátkou dobu (200ms), 
nemusí se tato rychlá změna projevit v 
diagnostice. 
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Stop 

Zastaví vyčítání. 

Vymazání 

Vymazání historie grafů. 

Logovat 

Po výběru zadáme jméno souboru. Umožňuje 
ukládat veškerou probíhající komunikaci 
diagnostiky automaticky do souboru. Tento 
soubor slouží pro detailnější rozbor diagnostiky 
pracovníky OTP NAM. Ukládání probíhá po 
spuštění diagnostiky tlačítkem Start. 

Vstupy 

Časový průběh stavu jednotlivých vstupů a 
tamperu skříně ústředny. Barevně je odlišen 
stav. Červená-aktivace, zelená-klid. 

Výstupy 

Časový průběh stavu jednotlivých reléových 
výstupů. Barevně je odlišen stav. Červená-
aktivace, zelená-klid. 

Pomocí tlačítek „z“ a „v“ můžeme nastavovat 
stav reléových výstupů. Toto lze jak lokálně, 
tak vzdáleně. Poté se automaticky jednorázově 
načte stav. 

Stav napájení 

230V 

Stav napájecího napětí 230 VAC. 

Baterie 

Stav záložní baterie. 

Komunikace 

Signál % 

Síla GSM signálu (hodnota 0 – 100), odpovídá 
to síle signálu -113 až -51 dBm. Doporučená 
hodnota signálu by měla být větší než 50. 

CellID 

Číslo aktuálně použité BTS. 

 

Teplota 

Aktuální teplota GSM modemu. 

Kanál 

Aktuálně používaný komunikační kanál. Tato 
položka se zobrazuje pouze v případě služby 
DualSIM (SIM-1, SIM-2). 

 

Tlačítko SIM 

Tlačítko pro vynucené přepnutí na druhou SIM 
kartu. Po stisku tlačítka se asi po 1 minutě 
přepne SIM karta. Tato položka se zobrazuje 
pouze v případě služby DualSIM. 

GSM 

Signalizuje stav sítě na úrovni GSM. Může 
nabývat hodnot: Síť není dostupná, Síť 
registrovaná, Vyhledávám, Zakázaná síť, 
Neznámá síť, Roaming, Síť nedefinovaná. 

GPRS 

Signalizuje stav sítě na úrovni GPRS. Může 
nabývat hodnot: Síť není dostupná, Síť 
registrovaná, Vyhledávám, Zakázaná síť, 
Neznámá síť, Roaming, Síť nedefinovaná. 

Stav modemu / TC 

Interní stav modemu. Může nabývat hodnot: 
Vypnuto, GSM, Aktivace GPRS, Přihlašování 
na GPRS server, GPRS (přihlášeno na GPRS 
server), Odhlašování. 

Spojení TC s PCO 

Technologické centrum při výpadku nebo 
obnově spojení s PCO generuje zprávu 
(informaci) o výpadku/obnově a posílá tuto 
informaci do ústředny. 

Odesílání na PCO 

Zobrazuje stav odeslání a potvrzení zprávy 
z ústředny na PCO, PCO musí ústředně 
zprávu potvrdit. 

ID/Signál 

Signál dalších 6 dostupných kanálů BTS.  
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Alarm 

Aktuální stav ústředny REGGAE alarm GTbz. 

Tamper 

Signalizuje narušení tamperu skříně ústředny. 

Porucha AUX 

Signalizuje poruchu napětí na výstupu AUX 
(pojistka na výstupu AUX). 

Změna na smyčce 

Signalizuje změnu na smyčce. 

Tíseň 

Signalizuje aktivaci smyčky typu tíseň. 

Změna čipu 

Signalizuje požadavek na změny čipů. 

Stav 

Aktuální stav ústředny. 

 Klid 

 Příchodový čas 

 Zapnuto střežení 

 Odchodový čas 

 Poplach 

 Tíseň 

 Přepínání do zapnuto 

 Přepínání do klid 

 Odchodový čas 

 Přerušení odchodu 

 Pohyb při zapínání 

 Pohyb na zpožděné 

 Příchodový čas 

 Pohyb na okamžité 

 Programování 

 Změna čipu 

 Porucha tamper 

 Porucha pojistka 

 Zapnuto poplach 
 
 

ID čipu 

Identifikační číslo posledně přiloženého čipu. 
Lze pomocí Ctrl+C a Ctrl+V překopírovat a 
přidat do záložky Čipy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Montáž ústředny REGGAE alarm GTbz  Verze 1.01 

23 

Montáž ústředny 

REGGAE alarm GTbz 

Postup montáže 

Při montáži systému s ústřednou 

REGGAE alarm GTbz postupujte podle 

několika níže uvedených bodů. Postupem dle 

uvedených bodů zkrátíte čas potřebný pro 

montáž. 

1. Vytvoření schématu 

Vytvořte si přibližný náčrtek objektu pro 

montáž a doplňte do něj komponenty 

zabezpečovacího systému. 

2. Instalace skříně ústředny 

Skříň ústředny nainstalujte do střeženého 

prostoru hlídaného čidly nakonfigurovanými na 

okamžitou reakci při narušení. 

3. Zapojení čidel 

Nainstalujte všechna čidla a připojte je na 

vstupy ústředny. Při připojování na vstupy 

ústředny využijte i tampery čidel (viz. str.25) 

4. Zapojení ovládacího prvku 

Podle způsobu ovládání nainstalujte a připojte 

k ústředně buď ovládací panel RFID nebo 

kombinaci indikačního panelu a bezdrátového 

dálkového ovládání (viz. str.25). 

5. Zapojení výstupů 

Na výstupní relé RE1 připojte externí sirénu 

pro signalizaci poplachu. 

6. Konfigurace systému 

Zapněte napájení ústředny a s pomocí 

programu NAM-manager proveďte konfiguraci 

ústředny. Konfiguraci lze provést z PC lokálně 

připojením přes sériovou linku, případně 

vzdáleně (PC s programem NAM-manager 

vyžaduje připojení do internetu). Možnosti 

konfigurace naleznete v popisu programu 

NAM-manager na str.16. 

V případě použití ovládacího panelu RFID 

naprogramujte do paměti ústředny 

požadované RFID čipy. Postup programování 

RFID čipů je podrobně popsán v uživatelském 

manuálu REGGAE alarm GTbz. 

7. Otestování systému 

Prověřte, zda zabezpečovací systém pracuje 

tak, jak byl navržen. 

Ke zběžnému otestování funkce ústředny lze 

využít indikaci stavů LED diodami LD1 až LD4 

(viz. str.9) a LED diodami/piezo sirénkou na 

ovládacím/indikačním panelu. K podrobnému 

otestování ústředny slouží diagnostika 

spuštěná v programu NAM-manager. 

 

Požadavky na umístění ústředny 

REGGAE alarm GTbz 

V zadní stěně kovové skříně ústředny 

REGGAE alarm GTbz jsou připraveny otvory 

pro protažení veškeré kabeláže. Otvory jsou 

z výroby zaslepeny. Z potřebných otvorů 

odstraňte zaslepovací plechová kolečka 

a protáhněte kabeláž dovnitř skříně ústředny. 

Skříň ústředny upevněte na zeď pomocí tří 

šroubů, pro které jsou určeny tři otvory na 

zadní stěně jeho kovové skříně. Dva otvory 

v horních rozích skříně jsou přizpůsobeny 

pro zavěšení. Do třetího otvoru uprostřed dolní 

části skříně zašroubujte šroub, který zafixuje 

skříň proti vyklouznutí ze zavěšení. 

Po dokončení montáže kovové skříně na zeď 

vždy zkontrolujte pevnost uchycení, aby 

nedošlo k pozdějšímu zranění osob nebo 

poškození majetku uvolněním skříně 

komunikátoru ze zavěšení! 



Montáž ústředny REGGAE alarm GTbz   Verze 1.01 

24 

Připojení antény GSM/GPRS 

Anténa GSM/GPRS musí být umístěna vně 

kovové skříně ústředny, jinak nebude zaručena 

správná komunikace s technologickým 

centrem. 

Koaxiální kabel od antén určených do interiéru 

bývá tenký a ohebný. Takové typy antén lze 

bez větších problémů připojit přímo na 

konektor SMA ve skříni ústředny. Vždy je 

potřeba dávat pozor, aby nedošlo ke zlomení 

koaxiálního kabelu, resp. k ostrému ohybu na 

malém poloměru. 

Externí anténu je vhodné propojit s ústřednou 

kvalitním koaxiálním kabelem (impedance 

50 Ω), např. typ RLH1000. Takový typ 

koaxiálního kabelu nelze přímo připojit na 

konektor SMA ve skříni ústředny. Pro připojení 

neohebného koaxiálního kabelu na konektor 

ústředny použijte krátkou kabelovou redukci 

s příslušnými konektory (např. SMA <---> N). 

 

Připojení napájení ústředny 

REGGAE alarm GTbz 

Připojte napájení 230 VAC ústředny 

REGGAE alarm GTbz na svorky „PE“, „N“ a „L“ 

desky zdroje. Ústředna musí být vždy 

připojena k ochrannému vodiči rozvodné 

sítě 230 V. Připojení do rozvodné sítě 

230 V realizujte pohyblivým síťovým přívodem 

s vidlicí. Pohyblivý síťový přívod musí vést 

průchodkou. V průchodce musí být dobře 

fixován proti vytržení. Zároveň průchodka 

chrání přívod proti prodření izolace o ostrou 

hranu skříně. Síťová vidlice pohyblivého 

přívodu slouží jako prostředek pro odpojení 

ústředny od rozvodné sítě. Síťová zásuvka 

tedy musí být v blízkosti zařízení a musí být 

dobře přístupná. Nadproudová ochrana 

musí být součástí instalace síťové zásuvky 

v budově. V případě potřeby lze pohyblivý 

přívod s vidlicí nahradit pevným připojením. 

Připojení pevným přívodem smí provést 

pouze osoba s platným osvědčením 

k takové činnosti! Při připojení pevným 

přívodem musí být vhodný odpojovací 

prostředek realizován jako součást 

elektrické instalace v budově. Jmenovitá 

hodnota předřazeného nadproudového 

ochranného prvku může být max. 16 A. 

Podrobnosti k technickým parametrům 

napájecího napětí naleznete v popisu napájení 

ústředny REGGAE alarm GTbz na str.12. 
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Připojení vstupů 

Připojení čidel 

Preferována jsou čidla, která v okamžiku 

narušení rozepnou výstupní kontakt. 

Připojení bezdrátového dálkového ovládání 

Připojované dálkové ovládání ovládá ústřednu 

pulsem na zvoleném vstupu ústředny. 

Příslušný vstup musí být v ústředně 

nakonfigurován jako typ „zap/vyp“. 

Každý puls na vstupu ústředny provede změnu 

jejího stavu střeženo/nestřeženo na opačný. 

Puls musí být dlouhý minimálně 300 ms. 

Maximální délka pulsu je neomezená. Přílišná 

délka pulsu však prodlužuje dobu mezi 

změnami stavu střeženo/nestřeženo a 

zhoršuje tak komfort ovládání. Doporučená 

délka pulsu je 2 sekundy.
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Příklad instalace 
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Kódy NET-G 

 

Ve verzi REGGAE alarm GTbz jsou 

implementované dvě skupiny přenosových 

kódů pro NET-G. 

První skupina se týká interních systémových 

událostí ústředny. Druhá skupina jsou události 

zabezpečovacího systému.

Tabulka systémových událostí 

ČZZ Zpráva Popis 

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

-1501 Pouze pro testy NAM Pouze v testovací verzi FW. 

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

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

-1505 Odpojení baterie 
Zpráva se generuje při detekci nepřítomnosti 
baterie. Přítomnost baterie se testuje 
v intervalu 1 minuta. 

-1506 Připojení baterie Generuje se do 1 minuty po připojení baterie. 

-1507 Výpadek 230V 
Generuje se při detekci výpadku 230V. Ve 
fyzické konfiguraci je nastaveno zpoždění 
generování zprávy na 5 minut. 

-1508 Připojení 230V 
Generuje se při obnově 230V. Ve fyzické 
konfiguraci je nastaveno zpoždění 
generování zprávy na 3 minuty. 

-1509 Nízké napětí baterie 
Zpráva se generuje při poklesu napětí baterie 
pod 11V. 

-1512 Upgrade FW 
Zpráva se generuje při upgrade FW 
REGGAE alarm GTbz. 

-1514 Vyčerpání SMS limitu 
Zpráva se generuje po vyčerpání počtu SMS 
zpráv, který je nastaven v konfiguraci. 

-1515 Obnova SMS limitu 
Zpráva se generuje při přechodu do dalšího 
účtovacího období limitu SMS. 
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Tabulka událostí zabezpečovacího 

systému (CID) 

Kódy těchto událostí byly vybrány ze 

základního návrhu standardu CID. 

Zprávy ve formátu CID vždy začínají událostí a 

následně její specifikací. 

 

 

QXYZ 

Q = kvalifikátor 

 1 – nová událost/otevření 

 3 – obnovení/zavření 

XYZ = kód 

 

 

Kód (XYZ) Typ kódu Poznámka 

110 Požár smyčka  

120 Panic smyčka  

130 Poplach loupež smyčka  

133 Poplach 24 hod smyčka  

134 Poplach vstup/odchod smyčka  

137 Poplach tamper smyčka  

300 Porucha systému smyčka  

330 Porucha periférií smyčka  

383 Tamper detektoru smyčka  

401 Vypnul/zapnul uživatel uživatel  

403 Automatické vypnutí/zapnutí  pouze pro specifické instalace 

461 Zadán špatný kód   

602 Přenosový test na PCO periodický   

627 Vstup do programovacího režimu   

628 Odchod z programovacího režimu   
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Kontakty 

 

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