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Obecné informace o ústředně 

REGGAE alarm 

REGGAE alarm je jedna z dalších modifikací 

REGGAE, která v sobě obsahuje základní 

funkce jednoduché zabezpečovací ústředny, 

určené 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. 

Ústředna je koncipována tak, aby byla 

jednoduchá jak na instalaci, tak i z hlediska 

obsluhy uživatele. Současně je aktivně 

připojena na pult centrální ochrany 

bezpečnostní agentury, působící v lokalitě 

koncového uživatele. 

Instalaci a nastavení ústředny provádí 

specializovaná firma nebo bezpečnostní 

agentura. 
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Vlastnosti ústředny 

 8 napěťových vstupů s možností nastavení 

jejich významu a vlastností 

 Relé výstup pro sirénu 

 Programovatelný relé výstup 

 Tamper ústředny 

 Detekce poruchy AUX - napájení 

připojených prvků 

 Čtečka RFID čipů nebo karet k ovládání 

ústředny 

 Až 15 uživatelských čipů a 1 master čip 

 Optická signalizace stavu ústředny 

 Zvuková signalizace stavu ústředny 

 Diagnostické nástroje – pouze ve 

spolupráci s bezpečnostní agenturou 

Stavy ústředny 
Ústředna má tyto základní stavy 

 Klidový stav - nestřeženo 

 Objekt střežen 

 Poplach 

 Střeženo po poplachu 

 Odstřeženo po poplachu 

 Panic (tíseň) 

 Porucha 

 Programovací režim 

Ovládací panel 

Ovládací panel je implementován do podoby 

klasického domovního „slepého“ vypínače 

s typovým označením Ovládací panel RFID 

tango. 

Obsahuje čtečku RFID čipů nebo karet, dvě 

signalizační LED a piezo reproduktor pro 

zvukovou signalizaci stavu ústředny. 

Typy smyček 
Každé z 8 smyček lze přiřadit konfiguračně její 

význam a definovat tak její chování v systému. 

Možné volby typů smyček jsou: 

 Nepoužitá 

 Okamžitá  

 Zpožděná 

 Zap/Vyp 

 Tíseň 

 24 hodinová  

 Tamper 

 Požár 

Nepoužitá smyčka 

Smyčka, u které není nastaven její význam, 

není ústřednou nijak obsluhovaná a nemá 

žádný vliv na stav a chování ústředny. Může 

mít vliv pouze na programovatelný výstup, 

pokud je použitý. 

Okamžitá smyčka 

Standardní smyčka, která se chová jako 

zpožděná při aktivaci ústředny. V okamžiku 

narušení v aktivovaném stavu vyvolá poplach. 

Používá se např. pro okenní kontakty. Při 

zastřežení je smyčka po dobu odchodového 

času neaktivní. Při narušení ve stavu střeženo 

vyvolá okamžitě poplach. 

Zpožděná smyčka 

Standardní zpožděná smyčka pro příchod 

nebo odchod. Používá se např. pro dveřní 

kontakt nebo vstupní čidlo. V době 

odchodového času není aktivní. Při narušení 

spustí příchodový čas pro deaktivaci systému. 

Poplach je vyvolán až v okamžiku uplynutí 

příchodového času a neodstřežení ústředny. 

Zap/Vyp 

Tento typ smyčky slouží jako rozšíření 

možností aktivace nebo deaktivace ústředny. 

Hlavní využití je např. při použití dálkového 

spínače, kterým je možné aktivovat nebo 

deaktivovat ústřednu dálkově. Např. garáž 

apod. 

Smyčka reaguje na změnu úrovně do aktivního 

stavu. 

Tíseň 

Při aktivaci smyčky typu Tíseň je okamžitě 

odeslána událost na pult centralizované 

ochrany. Tíseň, což znamená, že je uživatel 

v nějakém ohrožení. 

24 hodinová smyčka 

Narušení této smyčky vyvolá okamžitý poplach 

bez ohledu na stav ústředny – 

střeženo/nestřeženo. 
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Tamper 

Smyčka typu tamper se používá pro hlídání 

připojených čidel. Při narušení této smyčky 

není vyvolán poplach. Je pouze generovaná 

událost o poruše na této smyčce. 

Požár 

Smyčka typu Požár je určena pro připojení 

např. požárního čidla nebo tlačítka. Funguje 

jako 24 hodinová a generuje pro pult centrální 

ochrany událost Požár. 

 

Výstupy 

Ústředna obsahuje 2 výstupní přepínací relé. 

První relé je vyhrazeno pro ovládání sirény 

ústředny. Druhé relé je možno uživatelsky 

nastavit např. když je ústředna ve stavu 

střeženo, nebo dojde ke změně na vybraném 

vstupu 
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První spuštění 

Prvotní nastavení 
Prvotní nastavení provede bezpečnostní 

agentura. 

Prvotním nastavení se rozumí konfigurace 

REGGAE alarm, tj. definice významu 

jednotlivých smyček v závislosti na připojených 

čidlech, kontaktech a ovládacích prvcích, 

konfigurace výstupu, systémové časy, apod. 

 Po prvním spuštění je ústředna ve stavu 

klid – nestřeženo 

 Nejsou definované žádné čipy pro 

ovládání ústředny – ústřednu nelze 

žádným čipem aktivovat ani deaktivovat 

 Lze pouze zadat MASTER čip a zapnout 

programovací režim 

 Nejsou definované významy smyček 

Instalace 
Podrobný postup instalace – připojení čidel a 

prvků zabezpečovací ústředny je popsán 

v instalačním manuálu [2] 

Konfigurace 

Popis konfiguračních položek týkajících se 

ústředny je popsán v manuálu k NAM 

Manageru.[4]  
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Programovací mód 

Programovací mód je určen k zadávání a 

rušení RFID čipů pro ovládání ústředny. 

Definování čipů 

 Ve výchozím stavu nezná ústředna žádný 

RFID čip. 

 Dlouhým přidržením (> 5 sekund) 

dodaného čipu po prvním spuštění přejde 

ústředna do programovacího režimu a 

současně se tento čip uloží jako MASTER 

čip. Pro tento účel (vytvoření MASTER 

čipu) je dodáván čip ve formě RFID karty. 

 Programovací režim je signalizovaný 

současným blikáním červené a zelené 

LED a akustickou signalizací – píská 

současně s LED v intervalu 1 sekunda. 

 Ukončení programovacího režimu je 

možné opětovným přiložením MASTER 

čipu nebo je automaticky ukončen po 60 

sekundách nečinnosti. 

 Přiložením jakéhokoli dalšího čipu 

v programovacím režimu je tento čip 

přidán nebo odebrán z paměti ústředny, 

podle toho, zda již byl nebo nebyl 

definován. 

 Přidání čipu je signalizováno dlouhým 

pípnutím a svitem zelené LED. 

 Odebrání čipu je signalizováno dlouhým 

pípnutím a svitem červené LED. 

 Správu čipů může provést i bezpečnostní 

agentura pomocí připojení počítače přímo 

k ústředně nebo vzdáleným přístupem. 

 Vzdálená správa je určena jako servisní 

např. v případě ztráty čipu. 

Inicializace paměti čipů 
Dlouhým (> 5 sekund) přiložením MASTER 

čipu se provede výmaz všech čipů z ústředny 

včetně MASTER čipu. 

Pozn.: 
MASTER čip nelze použít pro běžné zapínání 
a vypínání ústředny ze střežení, slouží pouze 
pro programování dalších uživatelských čipů.  
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Signalizace 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Základní signalizace stavů ústředny REGGAE alarm 
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Aktivace systému 

Aktivaci systému je možné provést dvěma 

způsoby: 

1. Přiložením definovaného čipu k RFID 

čtečce 

2. Pulsem na smyčce, která je nastavena 

v režimu příchod/odchod 

Klidový stav ústředny je signalizován trvalým 

svitem zelené LED. 

Pokud je narušená nějaká hlídaná smyčka 

systému, je to signalizováno blikáním zelené 

LED. 

Aktivaci je možné provést pouze v případě, 

pokud je ústředna v klidovém stavu a žádná 

smyčka není narušená nebo v poruše. 

Po přiložení čipu je v tomto případě rychlým 

krátkým zablikáním červené LED 

signalizováno, že ústřednu nelze zastřežit. 

Rychlé zablikání červené LED signalizuje i 

narušení nějaké smyčky v době odchodového 

času. V tomto případě je odchodový čas 

restartován – spuštěn znova. 

V klidovém stavu musí být i tamper ústředny, 

tzn. skříň ústředny zavřená. 

V okamžiku akceptování čipu nebo změny 

vstupu příchod/odchod je spuštěn odchodový 

čas. Pokud je nastaven, následně je systém 

aktivován. 

Odchodový čas je signalizovaný blikáním 

zelené LED s periodou 1 sekunda. 

Pokud je zapnutá i zvuková signalizace, pak je 

odchod signalizovaný přerušovaným pípáním. 

Aktivace je signalizovaná trvalým svitem 

červené LED a dlouhým (2 sekundy) pípnutím. 

 V případě, že nelze z nějakého důvodu 

aktivovat systém, lze dlouhým přiložením (min. 

5 sekund) čipu vynutit vygenerování 

poruchových událostí, které budou odeslány 

na pult centrální ochrany. Poté je možné tel. 

kontaktovat agenturu, která sdělí příčinu 

poruchy – číslo smyčky, která je narušena. 

Pozn.: 
Ústřednu je možné rovněž konfiguračně 

nastavit tak, aby šlo spustit aktivaci i v případě 

narušení nějaké smyčky. V tomto případě je 

ovšem po dokončení aktivace a trvajícím 

narušením vyhlášen poplach. 
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Deaktivace systému 

Deaktivace systému se provádí stejným 

způsobem, jako aktivace systému, tzn. 

přiložením platného RFID čipu nebo pomocí 

smyčky příchod/odchod. 

Stav ústředny - střeženo - je signalizován 

trvalým svitem červené LED. 

Po přiložení platného čipu je deaktivace 

signalizovaná dlouhým pípnutím (2 sekundy) a 

trvalým svitem zelené LED. 

V případě použití zpožděné smyčky a jejím 

narušením je spuštěn příchodový čas (pokud 

je nastaven). 

Příchodové zpoždění má význam v případě, že 

je ovládací panel umístěn uvnitř střeženého 

objektu. 

Příchodový čas je signalizovaný souvislým 

zvukovým signálem (dle konfigurace) a 

pomalým blikáním červené LED. 

Během této doby je nutné ústřednu 

deaktivovat. 

Pokud není provedena deaktivace, přechází 

ústředna do stavu – poplach. 

Vypnutí poplachu je možné provést opět 

přiložením platného čipu. 
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Poplach 

Ústředna přejde do stavu poplach po narušení 

smyčky hlídané smyčky. 

Pokud je narušená zpožděná smyčka, je 

spuštěn příchodový čas, který umožní 

deaktivaci. Jestliže není deaktivace 

v nastaveném čase provedena, přejde 

ústředna do poplachu. 

Stav – poplach – je signalizován rychlým 

přerušovaným pískáním a blikáním červené 

LED. Podle konfigurace je spuštěna i siréna. 

Doba této signalizace je daná nastavením 

konfiguračního času pro sirénu [min]. 

Po uplynutí této doby je siréna vypnuta a 

ústředna přejde opět do stavu střeženo. Změní 

se pouze signalizace, aby bylo vidět, že byl 

poplach. Signalizace tohoto stavu je střídavé 

blikání zelené a červené LED. 

Dalším narušením hlídané smyčky je opět 

spuštěn poplach nebo příchodový čas. 

V případě příchodového času se změní 

signalizace tak, aby bylo rozpoznáno, že byla 

ústředna v poplachu. Tento stav je 

signalizovaný Souvislým pískáním (příchod) a 

rychlým blikáním červené LED. 

Po deaktivaci čipem se rozsvítí trvale zelená 

LED (deaktivováno), ale červená LED stále 

rychle bliká a signalizuje, že byla ústředna 

v poplachu. 

Tuto signalizaci lze zrušit krátkým zastřežením 

a odstřežením pro výmaz paměti poplachu 

nebo ponechat až do okamžiku další ostré 

aktivace ústředny. 
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Výstup 

Ústředna REGGAE alarm obsahuje celkem 2 

relé výstupy. RE1 výstup je pevně přiřazen pro 

sirénu ústředny. Druhý výstup si může uživatel 

nechat instalující firmou naprogramovat podle 

potřeby. 

Vstupní signály pro ovládání uživatelského 

výstupního relé jsou: 

 Vstup I1 – I8 

 Střeženo 

 Poplach 

 Tamper skříně 

Stav poplach pro ovládání RE2 je možné 

použít např. v případě, že je hlídaná smyčka 

v režimu tichá. U poplachu na tiché smyčce 

není spuštěna siréna. 

Pro výstup je možné logicky svázat dva 

vstupní signály funkcí AND (současně) nebo 

OR (nebo). 

Možnost nastavení relé je: 

 Trvalé nastavení (kopíruje vstup) 

 Prodloužení pulsu – má význam v případě 

krátké změny na vstupu 

 Střídavé přepínání výstupu 
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 Poznámky 
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