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Upozornění,  čtěte pozorně
 

Poznámka pro instalační techniky 
Tyto odstavce obsahují informace zásadní důležitosti. 
Jakožto jediná osoba ve styku s uživateli systému je Vaší 
povinností jim všechny tyto informace předat.  
Poruchy systému 
Systém byl pečlivě navržen aby pracoval s maximální 
možnou efektivitou. Za určitých okolností však nemůže 
poskytnout ochranu před požárem nebo před napadením. 
Zabezpečovací systém může být po zralé úvaze nainstalován 
s určitými kompromisy, nebo může z mnoha důvodů selhat 
ve své předpokládané funkci. Některé z těchto důvodů (ne 
všechny) jsou: 
 Neodpovídající instalace 
Každý zabezpečovací systém, má-li poskytovat dostatečnou 
ochranu, musí být odpovídajícím způsobem nainstalován. 
Každá instalace musí být navržena profesionálem, který 
zajistí ochranu všech možných přístupovým tras.  Zámky na 
dveřích a na oknech musí být bezpečné a musí správně 
fungovat. Okna, dveře, zdi a stropy musí mít odpovídající 
konstrukci a pevnost poskytující očekávaný stupeň ochrany. 
Po jakýchkoliv změnách v konstrukci objektu musí být znovu 
provedeno jeho bezpečnostní posouzení. Při tomto 
posouzení se  doporučuje  spolupráce s požárními a 
policejními složkami. 
 Znalosti kriminálních živlů 
Tento systém je vybaven bezpečnostními vlastnostmi, které 
byly efektivní v době výroby. Je možné, že osoby s 
kriminálními úmysly mohou vyvinout techniky, které jejich 
účinnost mohou snížit. Je tedy důležité pravidelně systém 
revidovat a zjišťovat jeho efektivnost.  V případě zjištění, že 
již neposkytuje očekávanou ochranu je nutné jej 
modernizovat nebo vyměnit.  
 Vstup narušitelů 
Narušitelé mohou vstoupit do objektu nechráněnými 
přístupovými body, obelstít detekční zařízení, vyhnout se 
zachycení pohybem oblastí nedostatečného krytí, vypnout 
signalizační zařízení, zasáhnout do správné funkce systému 
nebo ji úplně překazit.  
 Výpadek napájení 
Zabezpečovací ústředna, detektory pohybu, požární 
detektory a ostatní prvky systému vyžadují pro správnou 
funkci odpovídající napájení. Je-li systém napájen z baterií, 
může dojít k jejich selhání. I když nedojde přímo k selhání, 
musí být v dobrém stavu, správně nainstalované a dobíjené. 
Je-li systém napájen pouze ze sítě, přerušení, jakkoliv krátké, 
způsobí nefunkčnost celého systému. Výpadky napájení 
jakékoliv délky jsou často doprovázené kolísáním napětí, 
které může způsobit poškození elektroniky systému. Proto 
dojde-li k přerušení dodávky elektrického proudu, proveďte 
test systému a přesvědčte se, zda funguje tak, jak je obvyklé.  
 Porucha výměnných baterií 
Bezdrátové vysílače jsou zkonstruované tak, aby životnost 
jejich baterií byla několik let běžného provozu. Očekávaná 
životnost je podmíněna pracovním prostředím, způsobem 
použití a typem. Může být zkrácena vysokou vlhkostí 
okolního prostředí, vysokou nebo nízkou teplotou i velkými 
teplotními změnami. Každý bezdrátový prvek systému má 
zabudovaný systém kontroly stavu baterie, který signalizuje 
nutnost výměny baterie. Vzhledem k možnosti selhání tohoto 
systému je nutné funkci jednotlivých bezdrátových prvků 
pravidelně testovat. 
 Snížení účinnosti bezdrátových prvků 
Z různých důvodů může dojít k situaci, že přijímač nepřijme 
vyslaný signál. Může se jednat o kovovou překážku na trase 
nebo poblíž trasy mezi vysílačem a přijímačem, úmyslné 
rušení nebo interference s jinými signály.  
 Uživatelé systému 
Uživatelé systému mohou mít omezen přístup k tísňovým a 
nouzovým tlačítkům vlivem trvalé nebo dočasné fyzické 
neschopnosti, neschopnosti dostat se k ovládacím prvkům 
včas nebo vlivem malého povědomí o ovládání a funkci 
systému. Je velice důležité, aby byli všichni uživatelé 
systému důkladně proškoleni o funkci a ovládání systému a 
aby znali správný postup v případě signalizace alarmu. 

 Požární detektory 
Požární detektory, které jsou instalovány v systému mohou 
selhat ve včasné signalizaci požáru z mnoha důvodů. 
Následuje několik z nich. Detektor může být nesprávně 
připojen nebo umístěn. Kouř při požáru nedosahuje k 
detektoru, například vznikne-li na střeše, v komíně, ve zdi 
nebo za dveřmi. Požární detektory nemohou detekovat požár 
vzniklý v jiných poschodích budovy. Z hlediska produkce 
kouře a intenzity hoření je každý požár rozdílný, proto nejsou 
kouřové detektory stejně citlivé na všechny druhy požáru. 
Nemusí zaručit rychlou reakci na požáry vzniklé 
nepozorností, nebo hazardem v podobě kouření v posteli, 
náhlou explozí, unikajícím plynem, nesprávným skladováním 
hořlavých materiálů, přetíženým elektrickým obvodem, 
dětskou hrou se zápalkami nebo žhářstvím. I v případě 
správné funkce kouřového detektoru může za určitých 
okolností nastat situace, kdy nedojde k varování obyvatel v 
čase dostatečném pro zabránění zranění nebo smrti.  
 Pohybové detektory 
Pohybové detektory mohou zachytit pohyb pouze v prostoru 
určeném jejich dokumentací pro instalaci. Nerozliší cizí osoby 
(narušitele) a oprávněné uživatele prostoru. Pohybové 
detektory neposkytují ochranu v celém prostoru. Mají několik 
detekčních paprsků a pohyb mohou zachytit pouze v 
prostoru, který tyto paprsky, nezakryté překážkou, pokrývají. 
Nemohou zachytit pohyb za zdí, nad stropem, pod podlahou, 
za zavřenými dveřmi, skleněnou stěnou, prosklenými dveřmi 
nebo oknem. Jakýkoliv pokus o poškození ať již úmyslný 
nebo neúmyslný má vliv na funkci detektoru. Jedná se 
například o zakrytí, namalování nebo postříkání sprejem 
kterékoliv části detektoru (čočka, zrcadlo, průhled apod.).  
Pasivní infračervené detektory (PIR) pracují na principu 
zachycení teplotních změn. Jejich účinnost klesá, přiblíží-li se 
okolní teplota k teplotě lidského těla nebo nad ní, nebo jsou-li 
v prostoru zdroje tepla, např. topidla, radiátory, grily, krby, 
sluneční světlo, parní ventily, osvětlení apod.  
 Signalizační zařízení 
Tato zařízení např. sirény, zvonky, bzučáky nebo majáky 
nemusí být účinné, jsou-li umístěné za zdmi nebo za dveřmi. 
Jsou-li umístěné v jiných poschodích nebo částech objektu, 
je pravděpodobné, že nedokážou varovat resp. vzbudit jeho 
obyvatele. Akustická signalizační zařízení mohou být rušena 
jinými zdroji, např. magnetofonem, rádiem, televizí, 
klimatizací, nebo hlukem ulice. Jakkoliv hlasité zařízení není 
dostatečně účinné pro sluchově postižené lidi.  
 Telefonní linky 
Je-li použit přenos alarmového signálu po telefonní lince, 
může být znemožněn poruchou linky, nebo jejím obsazením. 
Narušitelé mohou telefonní linku přerušit, nebo poškodit 
nějakým důmyslnějším způsobem, který není snadné odhalit. 
 Nedostatek času 
Za určitých okolností se může stát, že ačkoliv systém funguje 
dle očekávání nemůže ochránit uživatele, protože nemohou 
dostatečně zareagovat na varovný signál.  Je-li systém 
monitorován, reakce monitorovací služby nemusí být vždy 
dostatečně rychlá pro zajištění ochrany osob nebo jejich 
majetku.  
 Porucha součástí systému 
Ačkoliv  bylo vynaloženo veškeré úsilí pro vytvoření 
maximálně spolehlivého systému, může dojít k jeho selhání 
vlivem poruchy některé jeho součásti.  
 Neodpovídající testování 
Mnoha problémům lze předejít pravidelným testováním a 
údržbou. Celý systém by měl být testován v týdenních 
intervalech, okamžitě po každém vniknutí, pokusu o vniknutí, 
požáru, bouři, zemětřesení a po každé stavební činnosti 
uvnitř i vně objektu. Test by měl zahrnout všechny detektory, 
klávesnice, ovládače, signalizační zařízení a ostatní zařízení, 
které jsou součástí bezpečnostního systému. 
 Bezpečnost a pojištění 
Bez ohledu na jeho schopnosti, bezpečnostní systém 
nenahradí životní a majetkové pojištění. Současně 
nenahrazuje povinnost všech majitelů, nájemců a dalších 
uživatelů objektů chovat se opatrně a minimalizovat rizika 
vzniku nebezpečných situací. 
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Základní informace 

DŮLEŽITÉ 
Tento manuál by se měl používat současně s manuálem zabezpečovací ústředny. Musí být 
dodržovány všechny bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. V tomto dokumentu slovo 
“ústředna” znamená zabezpečovací ústředna řady PowerSeries Neo. 
IP komunikátor se upevňuje na zeď na místě podle pokynů uvedených v tomto návodu. Před 
uvedením zařízení do provozu musí být kryt připevněn na zdi, uzavřen a zajištěn pomocí 
šroubků. 
Vodiče uvnitř musí být vedeny tak, aby se zabránilo: 

 Nadměrnému namáhání vodičů a svorkovnic 
 Interferenci mezi napájecími a ostatními vodiči 
 Uvolnění vodičů ze svorkovnic 
 Poškození izolace vodiče. 

Varování: Nikdy neprovádějte instalaci tohoto zařízení a práci během bouřky! 
 

Bezpečnostní informace 
Instalační technik musí upozornit uživatele systému na následující body: 

 Nepokoušejte se opravovat tento výrobek. Po otevření nebo sejmutí krytu může být 
uživatel vystaven nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. 

 Veškeré opravy musí provádět pouze proškolená osoba v servisu. 
 Používejte pouze schválené příslušenství k tomuto zařízením. 
 Nezdržujte se v blízkosti zařízení během jeho provozu. 
 Nedotýkejte se externí antény. 

 

Informace o typech 
Tento manuál se vztahuje na následující modely IP komunikátorů:  
TL2803GR, TL2803G, 3G2080R, 3G2080 (frekvence 850/1900MHz), TL2803GR-EU, TL2803G-
EU, 3G2080R-EU, 3G2080-EU (frekvence 900/2100MHz), TL2803G-AU, 3G2080-AU, 
TL2803GR-AU, a 3G2080R-AU (frekvence 850/2100MHz). 
Použité názvy TL2803G(R) a 3G2080(R) v tomto manuálu platí pro všechny výše uvedené 
modely, pokud není uvedeno jinak. Modely končí na znak "R" jsou vybaveny rozhraním RS-422 
pro připojení do zařízení jiných výrobců. 
Modely TL2803G(R) a 3G2080(R) podporují integraci s produkty jiných výrobců přes 
3G/GPRS/IP rozhraní. Seznam těchto produktů jiných výrobců lze nalézt na www.dsc.com. 
 
3G2080(R): Je HSPA(3G) mobilní IP komunikátor, který odesílá události ústředny na IP přijímač  
Sur-Gard System I, II, III (SG-DRL3IP), IV (SG-DRL4IP) a 5 (SG-DRL5IP) na monitorovací stanici 
přes HSPA (3G)/GPRS mobilní síť. 
 
TL2803G(R): Je duální HSPA(3G) + Ethernet IP komunikátor, který odesílá události ústředny na 
IP přijímač Sur-Gard System I, II, III, IV a 5 na monitorovací stanici přes Ethernet/Internet nebo 
HSPA (3G)/GPRS mobilní síť. 
 
IP komunikátor lze použít buď jako záložní nebo primární komunikátor. Komunikátor využívá IP 
(Internet Protocol) pro přenos událostí z ústředny a komunikátoru přes Ethernet/Internet a/nebo 
HSPA/GPRS. 
 
Správná funkce mobilní komunikace na 3G2080(R) nebo TL2803G(R) komunikátoru velmi závisí 
na HSPA(3G)/GPRS pokrytí v místě instalace. Komunikátor nesmí být nainstalován na daném 
místě, aniž by se provedl test umístění komunikátoru pro výběr nejlepšího místa s dostatečným 
signálem (svítí minimálně jedna zelená LED kontrolka). Pro zlepšení síly signálu lze použít 
externí antény (GS-15ANTQ, GS-25ANTQ a GS-50ANTQ). 
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Poznámka: Před instalací 3G2080(R) nebo TL2803G(R) komunikátoru si ověřte u svého 
poskytovatele, že jsou v místě instalace komunikátoru k dispozici HSPA(3G)/GPRS sítě a že 
bude síla signálu (CSQ) dostačující. 

Montáž do krytu ústředny 
Následující IP komunikátory jsou kompatibilní s ústřednami HS2016, HS2032, HS2064 a 
HS2128: 

 3G2080(R) (pouze HSPA(3G)/GPRS) 
 TL2803G(R) (Ethernet/Internet + HSPA(3G)/GPRS duální komunikátor) 

Vlastnosti 
 Podpora šifrování zpráv pomocí AES 128bit  
 Záložní nebo primární komunikační kanál  
 Automatické přepnutí na 2G síť (EDGE/GPRS) pokud HSPA(3G) není k dispozici 
 Ethernet LAN/WAN 10/100 BASE-T (pouze TL2803G(R)) 
 Plně redundantní duální Ethernet/Internet a mobilní IP komunikace (pouze 

TL2803G(R))  
 Přenos všech zpráv v systému na PCO 
 Nezávislý periodický testovací přenos pro Internet a 3G/GPRS komunikační kanál 
 Vestavená funkce řízení směrování 
 Video verifikace (je požadován IP přijímač Sur-Gard System 5) 
 Možnost dálkové aktualizace firmware komunikátoru a ústředny přes Internet a/nebo 

mobilní síť 
 Vzdálená správa IP komunikátoru a ústředny přes Internet a/nebo mobilní síť pomocí 

programu DLS. 
 Připojuje se na PC-Link ústředny 
 Programovatelné názvy 
 Přenos zpráv v SIA a Contact ID formátu  
 LED kontrolky pro signalizaci síly signálu a poruchových stavů 
 Kontrola stavu (heartbeat) přenosové cesty 3G/GPRS a Internet/Ethernet 
 Posílání SMS a ovládání ústředny pomocí SMS 
 Integraci s produkty jiných výrobců přes 3G/GPRS/IP rozhraní 

Požadavky na instalaci dle EN50131-1 
Pro instalace dle EN50131-1 je zapotřebí nastavit následující sekce takto: 
 
Kontrolní spojení (nutné pro ATS4 a ATS5): 

 [851][004] nastavte na hodnotu 0087h (135s Heartbeat). 
Poznámka: Kompatibilní přijímač na PCO, musí mít nastaveno okno kontrolního 
spojení na hodnotu 1800s (ATS4) nebo 180s (ATS5). 

 [851][005] volby 1,2 a 3 musí být povoleny 
 [851][005] volba 8 musí být povolena 

Test přenosu (nutné pro ATS3): 
 [851] sekce pro testovací přenosy [026-029], musí být povoleny (FF) pro dostupné 

komunikační cesty. 
 [851][124-125] a [224-225] nastavte Čas testu přenosu a zadejte hodnotu 001440 

(1440 min = 24 hodin) do sekce Cyklus testu přenosu. 
Nastavení komunikačních cest (všechny třídy ATS) 

 [300][001] vyberte volbu 02 pro automatické směrování (zajistí přenos událostí 
s pomocí všech dostupných komunikačních kanálů) 

 [380] povolte volbu 5 (ANO) pro paralelní přenos událostí přes všechny dostupné 
komunikační kanály (je-li požadována redundantní konfigurace) 

 [382] povolte volbu 5 (ANO) pro povolení tohoto IP náhradního komunikátoru 
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 [384] umožňuje nastavit požadovanou zálohu (přijímač 2 zálohuje přijímač 1 nebo 
přijímač 3 zálohuje přijímač 1). 
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Technické údaje 
 
Tabulka 1: Parametry komunikátoru 

Model 3G2080(R) TL20803G(R) 

Napájení 

 Napájecí napětí 10,8-12,5VDC 

Napájení je bráno přes PC-Link ústředny nebo z modulu 
PCL-422, který je napájen buď z HSM2204 nebo 
HSM2300. Viz instalační manuál pro PCL-422. 

Proudový odběr 

 V klidu 90mA @ 13,66V 125mA @ 13,66V 

 Při alarmu (vysílání) 400mA @ 12V 

 Komunikační frekvence 900MHz, 1800MHz, 2100MHz 

 Zisk přiložené antény 2dBi 

Prostředí 

 Teplota -10°C ~ +55°C 

 Vlhkost 5% ~ 93% relativní vlhkost, nekondenzující 

Rozměry 

 Rozměry komunikátoru  100 x 150 x 15 mm 

 Hmotnost s držákem 310g 320g 
 
Tabulka 2: Kompatibilita 

Komunikátor Ústředna Popis 

 

 

 

3G2080(R) 

 

 

TL2803G(R) 

Přijímač  Sur-Gard System I, verze 1.13+ 

 Sur-Gard System II, verze 2.10+ 

 SG-DRL3-IP, verze 2.30+ (pro Sur-Gard System III) 

 SG-DRL4-IP, verze 1.20+ (pro Sur-Gard System IV) 

 SG-DRL5-IP, verze 1.00+ (pro Sur-Gard System 5) 

Zabezpečovací 
ústředna 

 HS2016 

 HS2032 

 HS2064 

 HS2128 
 
Poznámka: Zadejte na klávesnici [*][8][Instalační kód][900] pro zobrazení verze ústředny. 
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Před instalací 

Šifrování 
IP komunikátor používá 128 bit AES šifrování. Šifrování může být povoleno pouze z IP přijímače 
pultu centralizované ochrany. Každý přijímač (Ethernet 1 a 2, 3G/GPRS 1 and 2) může mít 
nezávisle povoleno nebo zakázáno šifrování. Pokud se na IP přijímači povolí šifrování, tak IP 
přijímač provede nastavení šifrování na IP komunikátoru pro jejich další vzájemnou komunikaci.  
Poznámka: K odeslání zašifrovaných zpráv (paketů) dojde při odeslání další události nebo v 
případě restartu IP komunikátoru. 
 
Poznámka: Před opuštěním místa instalace musí být komunikátor TL2803G(R) připojen do 
počítačové sítě Ethernet. Instalace musí být provedena v souladu s místními elektrotechnickými 
předpisy. 
 

Instalace IP komunikátoru 
IP komunikátor může být instalován pouze osobou s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. 
Toto zařízení smí být montováno ve vnitřních prostředích I dle ČSN EN50131-1 čl.7.1. Tento 
manuál používejte současně s instalačním manuálem zabezpečovací ústředny, ke které je IP 
komunikátor připojen. Je nutné dodržet všechny pokyny uvedené v tomto manuálu. 
Instalace musí být provedena v souladu s místními elektrotechnickými předpisy. 
 

Síťový kabel LAN (pouze TL2803G) 
Ethernetový kabel kategorie 5 (CAT 5) musí připojen do switche a IP komunikátoru umístěného 
uvnitř ústředny. Kabel musí být na obou koncích zakončen konektorem RJ45. Je zapotřebí 
dodržet doporučené postupy pro instalaci a montáž síťového kabelu CAT5: 

 Neodstraňujte více pláště kabelu, než je vyžadováno pro zapojení RJ45 konektoru. 
 Neohýbejte/nelámejte kabel. 
 Kabel nesmí být zmáčknut kabelovými sponkami. 
 Nepoužívejte rozpletené CAT5 páry delší než 1,2 cm. 
 Nepoužívejte spojovat kabely. 
 Neohýbejte kabel do pravého úhlu nebo jiných ostrých ohybů. 
Poznámka: Specifikace CAT5 vyžaduje, aby poloměr ohybu kabelu byl větší než 5cm. 
Maximální délka kabelu CAT 5 je 100m. 

 

Vložení a vyjmutí SIM karty 
1. Pokud je IP komunikátor umístěn v krytu ústředny, odstraňte nejdříve její kryt, aby byl 

držák SIM karty volně přístupný 
2. Odpojte od z IP komunikátoru PC-Link kabel z ústředny. 
3. Vkládání nebo výměna SIM karty je možná pouze při odpojeném napájení a odpojené 

telefonní lince.  
4. Jemně zatlačte na držák SIM karty, držák se otvírá posunutím ve směru, kterým 

směřuje šipka u značky LOCK. Dojde k uvolnění držáku SIM karty na straně blíže 
k okraji PCB komunikátoru (viz. Obrázek 3). 

5. Zvedněte držák SIM karty tak, aby se do něho mohla vložit SIM karta. 
Poznámka: SIM karta může být poškozena ohnutím nebo poškrábáním kontaktů. Buďte 
proto opatrní při manipulaci se SIM kartou. 
6. Vložte nebo vyjměte SIM kartu a všimněte si orientace zářezu na SIM kartě a na držáku 

SIM karty. 
7. Při vkládání SIM karty SIM dodržte správnou orientaci, jemně zatlačte držák SIM karty 

dolů a uzavřete držák posunutím v opačném směru šipky u značky LOCK. 
8. Připojte k IP komunikátoru PC-Link kabel z ústředny a zavřete kryt ústředny. 
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Zapojení kabelu RS-422 (R modely) 
Při instalaci komunikátoru pro připojení do zařízení jiných výrobců je zapotřebí připojit RS-422 
kabel mezi IP komunikátor a zařízení jiných výrobců. 
Modely končí na znak "R" jsou vybaveny rozhraním RS-422 pro připojení do zařízení jiných 
výrobců. 
Poznámka: Maximální délka RS-422 kabelu je 305m. 
Způsob připojení zařízení jiných výrobců je popsáno v jejich instalačních manuálech. 
 
 

Instalace IP komunikátoru 

Instalace IP komunikátoru k ústředně HS2016, HS2032, HS2064, 
HS2128 
Poznámka: Před instalací komunikátoru nebo vložením/vyjmutím SIM karty se ujistěte, že je 
napájení ústředny vypnuto a telefonní linka je odpojena. 
 

 
1. Montáž IP komunikátoru (viz obrázek 1). 

a. Vyjměte čtyři bílé 
plastové distanční 
sloupky z platového 
sáčku 
s příslušenstvím 
komunikátoru. 

b. Zasuňte 4 distanční 
sloupky zezadu do 
montážních zad, 
v každém rohu se 
nachází montážní 
otvor (držák antény by 
měl směřovat směrem 
od vás). 

c. Umístěte držák na 
rovný a pevný povrch. 
Součástky na plošném spoji komunikátoru musí směřovat směrem nahoru. Z držáku 
vystupují 4 distanční sloupky. Nasaďte na ně plošný spoj IP komunikátoru a 
rovnoměrně na něho zatlačte, tak aby došlo k pevnému upevnění. 

d. Sejměte přední kryt ústředny. 
e. Odstraňte kruhovou záslepku nacházející se v pravém horním rohu krytu ústředny. 

Průchodka umožňuje připojení dodávané antény k anténnímu kabelu. 
f. Protáhněte 12,7cm anténní kabel skrz montážní záda a zapojte ho do GSM modulu. Na 

závitovou část anténního konektoru umístěte velkou nylonovou podložku, zasuňte ji do 
otvoru pro anténní konektor v montážních zádech a opět na závitovou část umístěte 
malou nylonovou podložku (má výstupek, který zapadává do otvoru v montážních 
zádech). Dále nasaďte mosaznou podložku a nakonec vše stáhněte mosaznou 
matičkou (Viz. obrázek 3). 

2. Připojte IP komunikátoru k ústředně pomocí následujícím způsobem (viz. obrázek 3). 
a. Odpojte ústředny síťové napájení, baterii a telefonní linku. 
b. Ujistěte se, že je v IP komunikátoru vložená SIM karta a že je držák SIM karty uzavřen. 

Obrázek 1: Upevnění na montážní záda 
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3. Umístěte IP komunikátor do krytu ústředny 

a. Připojte jeden konec PC-
LINK kabelu do PC-Link 
konektoru na ústředně 
(červený vodič musí být 
umístěn na Pin 1 PC-Link 
konektoru na ústředně). 

b. Vložte sestavený IP 
komunikátor do pravého 
horního rohu krytu 
ústředny. 
Poznámka: Ujistěte se, že 
závit na anténním kabelu 
vyčnívá skrz otvoru v 
pravém horním rohu 
ústředny. 

c. Na pravém boku krytu 
ústředny je otvor viz. 
obrázek 2 (šroubek). 
Vložte do něho šroubek a 
upevněte montážní záda 
IP komunikátoru ke krytu 
ústředny. 

d. Připojte druhý konec PC-
Link kabelu do 
komunikátoru (červený 
vodič umístěte na pravou 
stranu PC-Link konektoru 
na komunikátoru (viz. 
obrázek 3)). 

e. Zlehka (pouze rukou) našroubujte bílou prutovou anténu na závit anténního kabelu, 
který vystupuje z krytu ústředny. 

VAROVÁNÍ! – IP komunikátory 3G2080(R) / TL2803G(R) jsou napájené. Přes plošný spoj 
komunikátoru nesmí vést žádné vodiče. Mezi plošným spojem a vodiči musí být odstup 
alespoň 25,4mm. Vždy je zapotřebí zajistit odstup mezi napájecími a ostatními vodiči 
alespoň 7mm. 

 
4. Instalace síťového kabelu (pouze u TL2803G(R)). Přiveďte kabel Ethernet CAT 5 otvorem 

v zadní části krytu a zapojte jej do RJ45 konektoru na komunikátoru. 
 
Poznámka: Před opuštěním místa instalace musí být komunikátor TL2803G(R) připojen do 
počítačové sítě Ethernet. Instalace musí být provedena v souladu s místními 
elektrotechnickými předpisy. 

 
 

Obrázek 2: Umístění do krytu ústředny 
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Obrázek 3: Zapojení IP komunikátoru 

 
 

5. Zapojení RS-422 kabelu (pouze modely končící na (R). Pokud připojujete komunikátor do 
zařízení jiných výrobců, zapojte kabel podle níže uvedené tabulky: 
 

Tabulka 3: Zapojení RS-422 kabelu 

Zařízení jiných výrobců Komunikátor 

TX+ RX+ 

TX- RX- 

RX+ TX+ 

RX- TX- 

GND (volitelné) GND 
 
 
Poznámka: Připojení GND je volitelné. DSC doporučuje zapojení GND vodiče na obou 
koncích. 

6. Zapnutí napájení ústředny s připojeným IP komunikátorem 
a. Připojte k ústředně síťové napájení, baterii (dojde k současnému zapnutí 

komunikátoru a ústředny) a telefonní linku. 
b. Během inicializace komunikátoru budou současně blikat červená a žlutá LED 

kontrolka. Kontrolky budou blikat do té doby, než nedojde k úspěšnému spojení se 
všemi naprogramovanými přijímači.  

Poznámka: Při resetu GSM modulu budou dvě zelené LED kontrolky střídavě blikat. 
Poznámka: Inicializace může trvat několik minut. Během inicializace současně bliká červená 
a žlutá LED kontrolka. Nepokračujte v dalším kroku, dokud červená a žlutá LED kontrolka 
blikají. (Pokud pouze bliká žlutá LED kontrolka, tak je signalizována porucha a síla signálu 
zobrazovaná pomocí zelených LED kontrolek není přesná). Nepokračujte v dalším kroku, 
dokud neodstraníte poruchu, která je signalizována blikáním žluté LED kontrolky. (Viz 
tabulka 8 “Signalizace poruch“). 

7. Proveďte test umístění komunikátoru. 
8. Nainstalujte ústřednu v místě s dostatečnou sílou signálu 
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Test umístění IP komunikátoru 
Testem umístění si ověříte, že umístění antény/IP komunikátoru je vhodné pro IP komunikaci: 
Poznámka: Pokud není síla signálu dostatečná, bude zapotřebí změnit umístění IP 
komunikátoru, nebo se musí použít externí anténa. 
1. Ujistěte se, že nebliká žlutá LED kontrolka na IP komunikátoru. Blikání žluté LED kontrolky 

signalizuje poruchový stav (Popis poruchy naleznete v tabulce č.8, odstraňte příčinu poruchy 
a teprve potom pokračujte následujícím krokem). 

2. Zkontrolujte sílu signálu (signalizovanou žlutou a zelenými LED kontrolkami na IP 
komunikátoru), zda jsou splněny nebo překročeny minimální požadavky na úroveň signálu. 
Minimální síla signálu: Žlutá LED kontrolka nesvítí, zelená LED (umístěná blíže ke žluté 
LED) svítí (tzn. nebliká). 
V tabulce 7 “Síla signálu“ naleznete podle stavu LED kontrolek aktuální sílu signálu. 

Zobrazení síly 3G/GPRS signálu – pouze na LCD klávesnici 
Síla signálu 3G/GPRS sítě lze zkontrolovat na displeji LCD klávesnice vstoupením v instalačním 
režimu do sekce [850]. Na LCD displeji se zobrazí stav aktivace SIM karty a následně až pět 
čárek zobrazující sílu signálu. Obsah na displeji se automaticky aktualizuje každé tři sekundy. Viz 
tabulka 7 "Síla signálu" udávající vztah mezi sílou signálu, CSQ úrovní a síly signálu v dBm. 
 

Tabulka 4: Zobrazení síly signálu 

Popis Zobrazeno 

SIM karta je aktivovaná a aktuální síla signálu  

SIM karta není aktivovaná a aktuální síla signálu  

Není přihlášen do sítě  nebo a  
 

Poznámka: Pokud není síla signálu dostatečná, změňte umístění IP komunikátoru, nebo použijte 
externí anténu. 
Pokud je nutné k IP komunikátoru připojit GSM anténu s větším ziskem, lze použít následující 
přídavné antény. 

 GS15-ANTQ – délka 4,57m, určena pro montáž do vnitřních prostorů 
 GS25-ANTQ – délka 7,62m, určena pro montáž do venkovních prostorů 
 GS50-ANTQ – délka 15,24m, určena pro montáž do venkovních prostorů 

Návod na instalaci přídavné antény je obsažen v balení antény. Při instalaci antény se musí 
dodržet všechna doporučení a pracovní postupy. 
  

3. Instalace přídavné antény a doporučený postup pro její nejlepší umístění. 
a. Odšroubujte prutovou anténu z krytu ústředny 
b. Přišroubujte jeden konec anténního kabelu k anténnímu konektoru na ústředně a druhý 

konec k přídavné anténě. 
4. Pokuste se umístit přídavnou anténu na různá místa a sledujte při tom obě zelené LED 

kontrolky.  
a. Je nutné umístit anténu na místě, kde je dostatečná síla signálu (minimálně jedna 

zelená LED kontrolka svítí). 

Poznámka: Minimální síla signálu: Zelená LED kontrolka 1  svítí a žlutá  nesvítí. Pokud 
zelená LED kontrolka  bliká, doporučujeme změnit umístění přídavné antény.  
b. Upevněte přídavnou anténu pomocí přiloženého držáku na místo s nejlepší sílou 

signálu. 
5. Sílu signálu lze také zlepšit změnou umístění zabezpečovací ústředny. Odmontujte ústřednu 

a umístěte ji na jiné místo, kde předpokládáte dostatečnou sílu signálu. Pokud je na novém 
místě síla signálu dostatečná, upevněte ústřednu na tomto místě. 

6. Je-li nalezeno konečné umístění ústředny/antény, pokračujte kapitolou Základní 
programování ústředny. 

Poznámka: Pokud není SIM karta aktivována, bude test umístění signalizovat sílu signálu 
nejbližší mobilní buňky. 
Poznámka: Pokud je použita neaktivní SIM karta, budou při zobrazování síly signálu střídavě 
blikat zelené LED kontrolky. Blikáním je signalizováno, že se modul pokouší připojit k mobilní síti 
a trvá to jen krátkou dobu. 
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Základní programování ústředny 

Zobrazení údajů na klávesnici 
 Přepínače v sekci. Pokud je na displeji zobrazena číslice, tak je přepínač povolen, pokud je 

zobrazena pomlčka, tak je přepínač zakázán (např. při zobrazení [--3--6--] jsou přepínače 3 
a 6 zapnuté, ostatní jsou vypnuté). Stiskem čísla 1 až 8 odpovídající přepínač změní svůj 
stav (zapne/vypne).  

 Hex/dekadické údaje. Pokud jsou někde uvedené dvě hodnoty oddělené pomocí znaku “/”, 
tak první hodnota je hexadecimální číslo a za znakem “/” je odpovídající dekadické číslo. 
(např. [0BF5 / 3061]). Hexadecimální čísla jsou v případě potřeby uvedena, s nulami před 
samotným číslem, tak aby počet znaků odpovídal požadovanému počtu znaků v dané sekci. 

 

Vkládání hexadecimálního čísla na klávesnici 
Chcete-li zadat hexadecimální číslo na klávesnici, musíte nejdříve stisknout klávesu *.  
(například pro vložení "C" na klávesnici, stiskněte [*][3]) 

Vložení ASCII znaků 
Pokud chcete vložit ASCII znak: 

1. Stiskněte na klávesnici [*], pomocí šipek [<][>] nalistujte “Vložit ASCII” 
2. Vyberte položku stiskem [*].  
3. Pomocí šipek [<][>] vyberte požadovaný znak a stiskněte klávesu [*]. 
4. Stiskněte klávesu [*] pro uložení ASCII znaku a opuštění tohoto menu. 

 

Programování ústředny HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 
Více informací naleznete v Instalačním manuálu ústředny v kapitole "Náhradní komunikátor". 
Následující kroky je zapotřebí provést, pro zajištění správné komunikace ústředny a IP 
komunikátoru. 
Tyto sekce musí být naprogramovány z klávesnice připojené k ústředně. Zadejte [*][8][Instalační 
kód][Číslo sekce]. Zapište si všechny údaje, které byly změněny, do programovacích tabulek 
ústředny nebo komunikátoru. 
1. V sekci ústředny [377] "Parametry komunikátoru", podsekce [002] "Zpoždění komunikace", 

podsekce [1] "Zpoždění alarmu" naprogramujte 000 (sekund). 
2. V sekci ústředny [382] "3. Konfigurační kód komunikátoru" zapněte volbu [5]. 
Poznámka: Je-li tato volba vypnutá, bude na IP komunikátoru žlutá LED kontrolka signalizovat 
"Porucha kontrolního spojení s ústřednou " (2 bliknutí) a modul nelze z ústředny programovat. 
Poznámka: ID kód v IP komunikátoru [851][021] je automaticky synchronizován s ID kódem 
v ústředně, nacházejícím se v sekci [310][000] " Identifikační číslo systému". 
3. V sekcích ústředny [300] "Komunikační cesta" podsekce [001] až [004] naprogramujte 02-

06. 
 

Tabulka 5: IP komunikační kanál 

Hodnota Komunikační kanál 

02 Automatické směrování 

03 Ethernet 1 

04 Ethernet 2 

05 3G/GPRS 1 

06 3G/GPRS 2 
 
Poznámka: Více informací naleznete v instalačním manuálu ústředny 
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4. V sekci ústředny [350] "Komunikační formát", nastavte komunikační formát: Contact ID (03) 
nebo SIA FSK (04). 

5. V sekci ústředny [311]-[318] "Blok Směrování událostí", naprogramujte směrování 
jednotlivých typů událostí pro jednotlivé bloky. 

6. V sekci ústředny [401] "Funkce DLS/SA", povolte volbu [2] “DLS okno" v případě 
komunikace s DLS přes Ethernet síť nebo 3G/GPRS síť (Uživatel vždy musí povolit DLS 
spojení s ústřednou). 

Poznámka: Před opuštěním instalace, je nutné, aby Instalační technik otestoval všechny 
naprogramované komunikační trasy. Více informací naleznete v popisu sekce [851][901]. 
Jednotlivé volby této sekce umožňují vynucené poslání testovacího přenosu na přijímače. 
Poznámka: Odeslání testovacího přenosu na přijímače, které nejsou naprogramovány 
vygeneruje poruchu komunikace. 
 

Poruchy IP komunikátoru zobrazované na 
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 
Pokud je IP komunikátor připojen k ústředně HS2016/HS2032/HS2064/HS2128, tak se na LCD 
klávesnici zobrazují všechny poruchy IP komunikátoru pod poruchou Komunikace. Více 
informací o konkrétní poruše na IP komunikátoru lze nalézt v paměti událostí nebo po stisku *2. 
V paměti událostí lze nalézt poruchy a obnovy následujících událostí: 
 

 Náhr. kom. SIM uzamčena/odemčena 
 Náhr. kom. Porucha GSM/GSM OK 
 Náhr. kom. Porucha LAN sítě/LAN síť OK 
 Náhr. kom. Porucha / Konec poruchy 
 Náhr. kom. PCO (1-4) Chybí/OK 
 Náhr. kom. PCO (1-4) Por kontr / Kontr OK 
 Náhr. kom. PCO (1-4) Por FTC/FTC OK 
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Funkce SMS Oznámení a Ovládání SMS 
Pomocí SMS zpráv posílaných z mobilního telefonu lze vzdáleně provádět některé funkce 
zabezpečovací ústředny. Kromě toho, systém posílá na jednotlivé příkazy SMS zprávy 
s odpovědí. Programové sekce pro SMS jsou přístupné přes programovou sekci [851]. 
 
Zabezpečovací systém reaguje pouze na SMS zprávy poslané z naprogramovaných telefonních 
čísel (viz programové sekce [851] > [311] až [342]). 
 

Seznam funkcí pro ovládání systému 
 

 Zapnutí v režimu Doma 
 Zapnutí v režimu Odchod 
 Zapnutí v režimu Noc 
 Vypnutí 
 Aktivace ovládacího výstupu 1 
 Aktivace ovládacího výstupu 2 
 Aktivace ovládacího výstupu 3 
 Aktivace ovládacího výstupu 4 
 Deaktivace ovládacího výstupu 1 
 Deaktivace ovládacího výstupu 2 
 Deaktivace ovládacího výstupu 3 
 Deaktivace ovládacího výstupu 4 
 Stav systému 
 Poplachy v paměti 
 Odpojení zóny  
 Ukončení odpojení zóny 

 
 
Text SMS zprávy musí být zadán v následujícím formátu: 
<Jméno funkce ><mezera><jméno/číslo bloku><mezera><přístupový kód > 
(např. Zapnuti Doma Blok 1 1234).  
 
Jakmile je tento příkaz přijat a proveden zabezpečovací ústřednou, odešle se nazpět potvrzovací 
SMS zpráva.  
 
Poznámka: Více informací o funkcích SMS oznámení a Ovládání SMS naleznete v uživatelském 
manuálu zabezpečovací ústředny Power Neo 1.1. 
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Stavové LED kontrolky 
IP komunikátor má na sobě umístěné 4 LED kontrolky signalizující poruchové stavy (žlutá), stav 
připojení LAN sítě (červená) a dvě pro signalizaci síly signálu (zelená). Popis těchto LED 
kontrolek je popsán v této části. 
 

 Žlutá LED kontrolka porucha 
Žlutá LED kontrolka porucha blikáním signalizuje poruchový stav. Počet bliknutí určuje, o jakou 
poruchu se jedná, a jednotlivé poruchové stavy jsou popsány v následující tabulce. 
 
Tabulka 6: Poruchové stavy IP komunikátoru 

Počet 
bliknutí 

Popis poruchy 
Počet 

bliknutí 
Popis poruchy 

2 Porucha kontrolního spojení s 
ústřednou 

8 Porucha kontrolního spojení s 
přijímačem 

4 Uzamčení SIM 9 Porucha komunikace 

5 Porucha GSM 10 Rezervováno 

6 Porucha Ethernetu 12 Chybné nastavení IP komunikátoru 

7 Přijímač není dostupný   
 
Poznámka: Komunikátor zobrazuje poruchu pouze s nejvyšší prioritou (porucha 2 bliknutí má 
nejvyšší prioritu). Po odstranění příčiny poruchy je signalizována další porucha s nejvyšší 
prioritou. Toto se opakuje, dokud nejsou odstraněny všechny poruchy (žlutá LED kontrolka 
nebliká). 
 
Níže jsou popsány příčiny jednotlivých poruchových stavů: 
 

Porucha kontrolního spojení s ústřednou (2 bliknutí) 
Tato porucha signalizuje poruchu v komunikaci mezi zabezpečovací ústřednou a IP 
komunikátorem. Pokud z nějakého důvodu IP komunikátor nemůže komunikovat s ústřednou 
(např. porucha napájení ústředny), tak sám do přijímače na PCO odešle zprávu ‘Porucha 
kontrolního spojení s ústřednou’. Po obnovení komunikace odešle zprávu ‘Obnova po poruše 
kontrolního spojení s ústřednou’. Jedná se o přenosové kódy ET0001 pro poruchu a ER0001 
pro obnovu. Tyto zprávy používají při přenosu ID kód primárního přijímače.  
Poznámka: Porucha/Obnova kontrolního spojení s ústřednou jsou poruchové stavy generované 
IP komunikátorem. Všechny ostatní poruchové stavy generuje zabezpečovací ústředna. Tato 
porucha je signalizována pokud nedostane potvrzení na žádný z 6 dotazů. Obnova je poslána po 
příjmu prvního potvrzení z ústředny. 
 

Uzamčení SIM (4 bliknutí) 
Tato porucha signalizuje jeden z následujících poruchových stavů – PIN kód na SIM, Uzamčená 
síť 
PIN kód na SIM kartě 
Tato porucha signalizuje, že je na SIM kartě nastaven požadavek na PIN kód. Zrušte prosím na 
této SIM kartě požadavek na PIN kód. 
Uzamčená síť 
Tato porucha signalizuje, že zařízení nelze používat v konkrétní síti (např. vypršela platnost SIM 
karty) 
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Porucha GSM (5 bliknutí) 
Tato porucha signalizuje některý z následujících stavů:  

 Porucha GSM modulu: Porucha je signalizována po 8 neúspěšných pokusech o 
komunikaci s GSM modulem 

 Problém se SIM kartou: Porucha je signalizována po 10 neúspěšných pokusech o 
komunikaci se SIM kartou. 

 Porucha GSM sítě: Porucha je signalizována pokud se IP komunikátoru nedaří 
přihlášení do GSM sítě. 

 Nedostatečná síla signálu: Porucha je signalizována, pokud je vypočtená průměrná 
síla signálu příliš slabá (obě dvě zelené LED kontrolky jsou zhasnuté). K odstranění 
poruchového stavu dojde, když vypočtená průměrná síla signálu splní minimální 
požadavky kladené na komunikaci (tzn. > CSQ 5). 

 

Porucha Ethernet (6 bliknutí) 
Tato porucha signalizuje přerušený Ethernet kabel mezi IP komunikátorem a switchem (hubem, 
routerem) nebo problém při přidělování IP adresy z DHCP serveru (porucha není signalizována, 
pokud není naprogramován Ethernet přijímač). 
Poznámka: Pokud Ethernet kabel není zapojen, vypněte volbu 1 v sekci [006] a proveďte restart 
komunikátoru. 
 

Přijímač není dostupný (7 bliknutí) 
Tato porucha signalizuje problém při navazování spojení s některým naprogramovaným 
přijímačem. Týká se to pouze naprogramovaných přijímačů. Tato porucha je také signalizována, 
pokud není naprogramováno APN pro GPRS přijímač v sekcích [205] a [215].  
 

Porucha kontrolního spojení s přijímačem (8 bliknutí) 
Tato porucha signalizuje poruchu kontrolního spojení mezi IP komunikátorem a přijímačem. 
Porucha je signalizována pokud je povolena kontrola spojení s Ethernet přijímačem č.1 a od 
přijímače není přijata odpověď na heartbeat, nebo pokud je povolena kontrola spojení s GPRS 
přijímačem č.1 a není od přijímače není přijata odpověď ani na jeden ze 4 heartbeatů. 
 

Porucha komunikace (9 bliknutí) 
Tato porucha je signalizována, když se nepodaří přenést zprávy na PCO. Porucha se zobrazí po 
vyčerpání všech pokusů o komunikaci na všechny naprogramované přijímače při přenosu 
interních událostí IP komunikátoru. 
 

Chybné nastavení IP komunikátoru (12 bliknutí) 
Tato porucha je signalizována, pokud není naprogramováno Identifikační číslo (sekce [021]) nebo 
ID kód Ethernet/3G/GPRS přijímače (sekce [101], [111], [201], [211]). Týká se to pouze 
naprogramovaných přijímačů. 
 

 Červená LED kontrolka signalizující stav sítě LAN (TL2803G) 
Bliká: Signalizuje probíhající komunikaci 

 Jedno rychlé bliknutí signalizuje odchozí komunikaci přes Ethernet rozhraní 
 Dvě rychlé bliknutí signalizují příchozí odpověď (ACK/NACK) přes Ethernet rozhraní 

Nesvítí: Signalizuje klidový stav, nejsou zjištěny žádné problémy s připojením. 
Svítí: Jsou detekovány problémy s Ethernet nebo 3G/GPRS připojením. LED kontrolka 
signalizuje: 

 V IP komunikátoru není zapojen Ethernetový kabel 
 Došlo k chybě při konfiguraci z DHCP serveru 
 Nepodařilo se načíst IP adresu z 3G/GPRS sítě 
 Při resetu 3G/GPRS připojení 
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Zelené LED kontrolky signalizující sílu signálu 

Dvě zelené LED kontrolky slouží pro signalizaci síly signálu. Zelená 1  a zelená 2 . 
Poznámka: Pokud žlutá LED kontrolka bliká, síla signálu uvedená v tabulce není přesná. Viz. 
poruchové stavy v tabulce 8. 
 
Tabulka 7 : Síla signálu 

Síla 
signálu 

CSQ 
úroveň 

Žlutá 
LED 

Zelená 

 

Zelená 

 

Úroveň 
[dBm] 

Výsledek 

GSM 
modul 
není 

připraven 

- - 
Střídavě 

blikají 
Střídavě 

blikají 
- 

Pokud tento stav 
přetrvává a žlutá LED 
kontrolka 5x bliká, 
ujistěte se, že je SIM 
karta aktivní. 

Není 0 svítí nesvítí nesvítí -108,8 

Zkontrolujte připojení 
antény. Ujistěte se, že 
je aktivní služba GSM, 
změňte umístění 
komunikátoru nebo 
použijte externí anténu 

1 čárka 1 - 4 svítí nesvítí bliká 
-108 až -

103 
Změňte umístění 
komunikátoru nebo 
použijte externí anténu, 
pokud žlutá LED 
kontrolka 5x bliká 

2 čárky 5 - 6 nesvítí nesvítí bliká 
-102 až -

99 

3 čárky 7 - 10 nesvítí nesvítí svítí 
-98 až -

91 
Umístění komunikátoru 
je v pořádku. 

Síla signálu je vyšší 
než CSQ 7. 4 čárky 11 - 13 nesvítí bliká svítí 

-90 až -
85 

5 čárek 14+ nesvítí svítí svítí 
-84 a 
vyšší 

Poznámka: IP komunikátor signalizuje poruchu GSM (5 bliknutí) pokud průměrná CSQ úroveň je 
5 nebo menší. 
 

Signalizace aktivity sítě (červená a zelená LED kontrolka) pouze 
TL2803G 

 Aktivita Ethernet – Červená LED kontrolka síť  blikne jednou při vysílání a dvakrát při 
příjmu 

 Aktivita GPRS – Zelená stavová LED kontrolka   blikne jednou při vysílání a dvakrát při 
příjmu 
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Reset komunikátoru / Aktualizace FW 

Hardwarový reset komunikátoru 
Hardwarový reset komunikátoru způsobí nastavení IP komunikátoru na tovární hodnoty, se 
provádí následujícím způsobem: 
Poznámka: Hardwarový reset komunikátoru se provádí vložením propojky piny 4 a 5 konektoru 
AUDIO / DEFAULT. 
1. Odstraňte přední kryt ústředny 
2. Na okraji plošného spoje nalezněte 5-ti pinový konektor označený AUDIO / DEFAULT  

(viz. obrázek 3). 
3. Vložte propojku na piny 4 a 5. 
4. Vypněte napájení IP komunikátoru (vyndáním PC-Link kabelu) a opět zapněte napájení IP 

komunikátoru (opětovným zapojením PC-Link kabelu) 
5. Vyčkejte, než se obě dvě zelené LED kontrolky rychle rozblikají. 
6. Odstraňte propojku z pinů 4 a 5 (zelené LED kontrolky přestanou rychle blikat). 
7. Vraťte zpět přední kryt ústředny 
Poznámka: Programové sekce IP komunikátoru se nastavily na implicitní hodnoty 
 

Průběh aktualizace firmware v IP komunikátoru 
Firmware IP komunikátoru lze aktualizovat pomocí programu DLS přes 3G/GPRS nebo Ethernet 
(vzdálení nebo místní aktualizace). 

 Při zahájení aktualizace FW se všechny LED kontrolky rozsvítí 
 Během aktualizace FW se budou jednotlivé LED kontrolky postupně rozsvěcet. 
 Během aktualizace FW se na chvíli přeruší postupné rozsvěcení LED kontrolek a poté 

se opět spustí. Znamená to, že úspěšně proběhla kontrola firmware a spustí se 
aktualizace firmware. 

 Po úspěšné aktualizaci FW se IP komunikátor restartuje. 
 Při selhání aktualizace se všechny LED kontrolky rozsvěcují a zhasínají v 1s intervalu. 

Poznámka: Pokud selže aktualizace FW, tak se IP komunikátor opakovaně restartujte. Při 
opakující se selhání aktualizace se obraťte se na svého distributora. 
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Příloha A : Poruchové stavy 
Poznámka: Další informace: 
 Viz. sekce [983] Diagnostika aktualizace firmware 
 Viz. sekce [984] Stav komunikátoru 
 Viz. sekce [985] Stav přihlašování k GSM síti 
 
Tabulka 8: Signalizace poruch 

Signalizace 
poruchy 

Číslo 
poruchy 

Možná příčina Řešení 

Všechny 
kontrolky jsou 

zhasnuté 
- Není napájení 

 Překontrolujte napájecí vodiče mezi ústřednou a IP 
komunikátorem.  

 Ujistěte se, že je PC-Link správně zapojen do ústředny i 
IP komunikátoru 

Žlutá LED  
trvale svítí 

- Žádný signál 

 Ujistěte se, že je v místě instalace dostupní 3G/GPRS síť 

 Ujistěte se, že je anténa zapojena do GSM modulu. 
Překontrolujte anténní kabel zapojený do GSM modulu. 

 Pokud je použita externí anténa, tak překontrolujte, že je 
správně našroubována na anténní kabel. Překontrolujte, 
že není anténa poškozena nebo zkratována. 

Žlutá LED 
2x blikne 

02 

Porucha 
kontrolního 
spojení s 
ústřednou 

 Ujistěte se, že je v sekci [382] volba č.5 zapnuta 
(Náhradní (IP) komunikátor povolen) 

 Ujistěte se, že je mezi ústřednou a IP komunikátorem 
zapojen PC-Link propojovací kabel a že není zapojen 
obráceně 

Žlutá LED  
4x blikne 

04 Uzamčení SIM 

 Na SIM kartě je nastaven požadavek na PIN kód. Zrušte 
prosím na této SIM kartě požadavek na PIN kód nebo 
vyměňte SIM kartu. 

 IP komunikátor nelze používat v požadované GSM síti  
(např. vypršela platnost SIM karty). 

Žlutá LED  
5x blikne 

05 Porucha GSM 

 Ujistěte se, že je v místě instalace dostupní 3G/GPRS síť 

 Zkontrolujte připojení antény 

 Ujistěte se, že průměrná síla rádiového signálu je CSQ 5 
nebo vyšší. (Viz tabulka 7) 

 Překontrolujte, že je SIM karta vložena do držáku SIM 
karty 

 Ujistěte se, že je SIM karta aktivovaná 

 Pokud není síla signálu dostatečná, změňte umístění IP 
komunikátoru, nebo použijte externí anténu. 

Žlutá LED  
6x blikne 

06 
Porucha 
Ethernet 
rozhraní 

 Ujistěte se, že je Ethernet kabel vložen do RJ45 
konektoru na komunikátoru a hubu/routeru/switchi 

 Zkontrolujte, že LED kontrolka použitého portu na HUBu 
nebo SWITCHi svítí. Pokud nesvítí, tak vyměňte Ethernet 
kabel. 

 Pokud je používáno DHCP, ujistěte se, že IP 
komunikátor dostal přidělenou IP adresu od DHCP 
serveru. Zkontrolujte v sekci [851] [992], že je přidělená 
platná IP adresa. Pokud není, tak kontaktujte správce 
sítě. 

 Pokud problémy přetrvávají, vyměňte Ethernet kabel. 

 Pokud Ethernet kabel není zapojen, vypněte volbu 1 v 
sekci [006] a proveďte restart komunikátoru. 
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Žlutá LED  
7x blikne 

07 
Přijímač není 

dostupný 

 Ujistěte se, že Ethernet rozhraní má přístup do internetu 

 Pokud používáte statickou IP adresu, ujistěte se, že je 
správně nastavena IP adresa brány 

 Pokud je v síti použit firewall, ujistěte se, že jsou 
povolené odchozí porty (implicitně UDP porty 3060 a 
3065) 

 Ujistěte se, že všechny IP přijímače mají nastavenou 
správnou IP adresu a port. 

 Ujistěte sem že 3G/GPRS přijímač má zadané správné 
APN podle operátora. 

 Pokud je použit bezobslužný režim a jen jedna cesta je 
inicializována, zatímco druhá cesta není úspěšná, 
proveďte manuální test přenosu na obě komunikační 
cesty nebo na chvíli odpojte od komunikátoru napájení, 
aby se odstranila porucha "přijímač není dostupný". 

Žlutá LED  
8x blikne 

08 

Porucha 
kontrolního 
spojení s 

přijímačem 

 Porucha je signalizována pokud je na IP komunikátoru 
zapnuta funkce kontrolního spojení a IP komunikátor 
nemá spojení s IP přijímačem 

 Překontrolujte nastavení IP komunikátoru (komunikace 
na jeden IP přijímač nesmí probíhat přes různé IP adresy 
přijímače – např. při testování na lokální síti a přes 
GPRS) 

 Pokud porucha přetrvává, kontaktujte PCO 

Žlutá LED  
9x blikne 

09 
Porucha 

komunikace 

 Porucha se zobrazí po vyčerpání všech pokusů o 
komunikaci na všechny naprogramované přijímače při 
přenosu interních událostí IP komunikátoru 

 Restartuje komunikátor, pokud porucha trvá, kontaktujte 
prodejce. 

Žlutá LED  
12x blikne 

0C 
Chybné 

nastavení IP 
komunikátoru 

 Tato porucha je signalizována, když není 
naprogramováno Identifikační číslo (sekce [021]) nebo ID 
kód Ethernet/3G/GPRS přijímače (sekce [101], [111], 
[201], [211]). Týká se to pouze naprogramovaných 
přijímačů. 

Všechny 
kontrolky 

blikají 
současně 

- 
Porucha Boot 

Loaderu 

 Odpojte na 15s napájení od IP komunikátoru a poté ho 
opět připojte. 

Červená a 
žlutá LED 

kontrolka bliká 
současně 

- 
Probíhá 

inicializace 

 Probíhá inicializace, přihlašování do 3G/GPRS sítě a ke 
spojení se všemi naprogramovanými přijímači.  

Poznámka: Inicializace může trvat několik minut. 

Pouze obě 
zelené LED 

kontrolky 
rychle blikají 

- 
HW reset 
pomocí 
propojky 

 Do 5-ti pinového konektoru je zasunutá propojka. 
Vyndejte ji. Viz. obrázek 3. 

Zelené LED 
střídavě blikají 

- 
Reset GSM 

modulu nebo 
jeho inicializace 

 Pokud tento stav přetrvává a žlutá LED kontrolka 5x 
bliká, ujistěte se, že SIM karta je aktivovaná. 
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Programové sekce 
Programové sekce popsané v tomto dokumentu lze prohlížet na LCD klávesnici. Vložte 
[*][8][Instalační kód][851][číslo sekce] a místo číslo sekce zadejte 3-místné číslo sekce 
z tohoto dokumentu. Programovací tabulky umístěné na konci tohoto manuálu lze použít pro 
zápis nových naprogramovaných údajů. 
Sekce pro programování komunikátoru lze programovat pomocí programu DLS nebo 
z klávesnice přihlášené k ústředně.  
Poznámka: Pro provedení změn je nutné provést restartu modulu, který se provede vložením 
hodnoty (55) do sekce [999].  
 

Systémové sekce IP komunikátoru 
 
[001] IP adresa modulu 

Implicitně: 0.0.0.0 
Naprogramujte IP adresu IP komunikátoru. Tato adresa musí být v lokální síti jedinečná. 
Vkládají se čtyři 3-místné čísla z rozsahu 000 až 255. Pokud je v této sekci 
naprogramována IP adresa, bude modul používat statickou IP adresu (DHCP je 
vypnuto). Sekce [002] a [003] musí být rovněž naprogramovány při používání statické IP 
adresy. 
Poznámka: Implicitně je nastaveno načtení IP adresy z DHCP serveru. Pokud je tato 
sekce nastavena na 0.0.0.0, tak se pomocí DHCP automaticky nastavení sekce [001] IP 
adresa modulu, [002] Maska sítě a [003] IP adresa brány. Naprogramováním IP adresy 
se vypne DHCP (statická IP adresa).  

 
[002] Maska sítě 
 Implicitně: 255.255.255.000 

Musí být stejná jako maska sítě používaná v lokální síti. Vkládají se čtyři 3-místné čísla 
z rozsahu 000 až 255.  
Poznámka: Pokud se používá přidělování IP adresy pomocí DHCP, tak se tato sekce 
nastaví automaticky a ručně nastavená hodnota bude ignorována. 

 
[003] IP adresa brány 

Implicitně: 0.0.0.0 
Naprogramujte IP adresu brány. Vkládají se čtyři 3-místné čísla z rozsahu 000 až 255. 
Tato brána se používá při komunikaci do jiné sítě, nebo do internetu. Jedná se o IP 
adresu routeru. IP adresa brány musí být platná IP adresa v lokální síti. 
Poznámka: Pokud se používá přidělování IP adresy pomocí DHCP, tak se tato sekce 
nastaví automaticky a ručně nastavená hodnota bude ignorována. 

 
[004] Interval kontroly spojení s přijímačem 

Implicitně: (0087 / 135 sekund) 
Pokud je povolena kontrola spojení (sekce [005], volba [1] a [2]), IP komunikátor posílá 
heartbeat (kontrolní paket) na Ethernet přijímač č.1 nebo GPRS přijímač č.1. Tento 
paket slouží pro otestování celistvosti komunikační trasy. V této sekci se programuje 
interval posílání heartbeat (čas je uvedena v sekundách). 
Platné hodnoty jsou od 000A do FFFF (65535) sekund. Pokud se naprogramuje 
hodnota menší než (000A / 10) sekund, tak je funkce kontrola spojení vypnuta. 
o Okno kontrolního spojení na IP přijímači: Jedná se o časové okno, během 

kterého musí z kontrolovaných objektů přijít kontrolní packet, aby nebyla 
signalizována ztráta spojení. 

o Doporučené hodnoty: Doporučená hodnota, která má být naprogramována v IP 
komunikátoru do sekce Interval kontroly spojení s přijímačem. 
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[005] První konfigurační kód 
 

 [1] Ethernet přijímač č.1 – Kontrola  Implicitně: VYP  (pouze TL2803G) 
ZAP: Kontrola spojení s Ethernet přijímačem č.1 je zapnuta tzn. IP komunikátor posílá 

v pravidelných intervalech (nastaveno v sekci [004]) heartbeat (kontrolní paket) 
na Ethernet přijímač č.1 

VYP: Kontrola spojení s Ethernet přijímačem č.1 je vypnuta. Heartbeat (kontrolní 
paket) je posílán na Ethernet přijímač č.1 jednou za hodinu. Posílá se heartbeat 
o plné délce nezávisle na nastavení volby [3] v této sekci. Pokud není heartbeat 
potvrzen (ACK), tak se opakovaně posílá každých 5s. Pokud není přijato 
potvrzení (ACK) pro odeslané události nebo heartbeat do doby nastavené 
v sekci [004] + 75 sekund, tak je signalizována porucha kontrolního spojení. 

Poznámka: Na Ethernet přijímač č.2 se neposílá kontrolní paket. 
 
 [2] 3G/GPRS přijímač č.1 – Kontrola   Implicitně: VYP 

ZAP: Kontrola spojení s 3G/GPRS přijímačem č.1 je zapnuta tzn. IP komunikátor 
posílá v pravidelných intervalech (nastaveno v sekci [004]) heartbeat (kontrolní 
paket) na 3G/GPRS přijímač č.1. Pokud není heartbeat potvrzen (ACK), tak se 
opakovaně posílá každých 5s. Pokud není přijato potvrzení (ACK) ani na druhý 
heartbeat, tak se provede restartování GSM modulu. 

VYP: Kontrola spojení s 3G/GPRS přijímačem č.1 je vypnuta. Heartbeat není vysílán. 
Poznámka: Na 3G/GPRS přijímač č.2 se neposílá kontrolní paket. 
 

 [3] Kontrola spojení    Implicitně: VYP 
ZAP – Komerční objekty: Pokud je nastaven tento typ kontroly spojení, tak je IP 

přijímač schopen detekovat přerušení komunikační 
trasy a výměnu IP komunikátoru. Kontrolní paket má 
plnou délku. 

VYP – Obytné domy: Tento typ kontroly spojení je vhodný pro aplikace, kde je 
požadována detekce přerušení komunikační trasy s IP 
přijímačem. Kontrolní paket má menší velikost (není 
detekována výměna IP komunikátoru). 

Poznámka: Kontrolní paket pro komerční objekty má větší velikost než kontrolní paket 
pro obytné domy. Používejte ho proto pouze v případech, že chcete detekovat výměnu 
IP komunikátoru. 
 

 [4] Primární komunikační kanál   Implicitně: VYP pro TL2803G a ZAP pro 
3G2080 

ZAP: Primární komunikační kanál je 3G/GPRS, záložní komunikační kanál je 
Ethernet. 

VYP: Primární komunikační kanál je Ethernet, záložní komunikační kanál je 
3G/GPRS. 

Poznámka: Pokud IP komunikátor přijme SMS zprávu s žádostí o spojení s programem 
DLS, nejdříve se pro komunikaci využije primární komunikační trasa a v případě selhání 
se použije záložní komunikační trasa. 
 

 [5] Redundantní komunikace  Implicitně: VYP  (pouze TL2803G) 
ZAP: Události budou současně přenášeny jak na Ethernet přijímač č.1, tak i na 

3G/GPRS přijímač č.1.  Události budou současně přenášeny jak na Ethernet 
přijímač č.2, tak i na 3G/GPRS přijímač č.2. Po úspěšné komunikaci s jedním z 
přijímačů (Ethernet/3G/GPRS), komunikátor ihned pokračuje s předáváním další 
události. 
Poznámka: Používáte-li redundantní (zdvojenou) komunikaci, nepoužívejte 
shodné nastavení přijímače (shodnou IP adresu a port) pro Ethernet přijímač 1 
(2) a 3G/GPRS přijímač 1 (2).  

VYP: Události budou přenášeny na IP přijímače jednotlivě. 
Poznámka: Redundantní komunikace není vhodná tam, kde je vyžadováno 
předání každé události vždy na oba přijímače. 
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 [6] Vzdálený upgrade firmware   Implicitně: ZAP 
ZAP: Na IP komunikátoru lze provést vzdálený upgrade firmware pomocí rozhraní 

Ethernet/3G/GPRS 
VYP: Na IP komunikátoru nelze provést vzdálený upgrade firmware. Lze provést 

pouze lokální upgrade firmware. 
 

 [7] Střídavý test přenosu    Implicitně: VYP 
ZAP: Po uplynutí časovače pro periodické testovací přenosy se bude testovací přenos 

střídavě posílat na primární a na záložní přijímač. 
VYP: Po uplynutí časovače pro periodické testovací přenosy se bude testovací přenos 

posílat na naprogramované přijímače, v závislosti na nastavení přenosových 
kódů periodických testů. 

 
 [8] Porucha slabý 3G/GPRS signál Implicitně: VYP 

Tato volba slouží pro povolení/zakázání generování poruchy GSM. 
ZAP: Událost porucha GSM je generována, pokud průměrná síla rádiového signálu 

poklesne pod prahovou hodnotu (průměrná síla CSQ je 4 nebo méně). 
VYP: Událost porucha sítě není generována, pokud průměrná síla rádiového signálu 

poklesne pod prahovou hodnotu (průměrná síla CSQ je 4 nebo méně). 
 
[006] Druhý konfigurační kód 
 
 [1] Ethernet přijímač č.1 povolen  Implicitně: ZAP  (VYP pro 3G2080) 

ZAP: Ethernet přijímač č.1 je povolen. 
VYP: Ethernet přijímač č.1 je zakázán. 
 

 [2] Ethernet přijímač č.2 povolen  Implicitně: ZAP  (VYP pro 3G2080) 
ZAP: Ethernet přijímač č.2 je povolen. 
VYP: Ethernet přijímač č.2 je zakázán. 
 

 [3] Rezervováno 
 
 [4] 3G/GPRS přijímač č.1 povolen  Implicitně: ZAP  (VYP pro TL2803G) 

ZAP: 3G/GPRS přijímač č.1 je povolen. 
VYP: 3G/GPRS přijímač č.1 je zakázán. 
 

 [5] 3G/GPRS přijímač č.2 povolen  Implicitně: ZAP  (VYP pro TL2803G) 
ZAP: 3G/GPRS přijímač č.2 je povolen. 
VYP: 3G/GPRS přijímač č.2 je zakázán. 
 

 [6] Rezervováno 
 
 [7] DLS komunikace přes 3G/GPRS Implicitně: ZAP 

ZAP: DLS může používat 3G/GPRS kanál.  
VYP: DLS nemůže používat 3G/GPRS kanál. 
Poznámka: Nastavte tuto volbu na VYP, pokud chcete vypnout DLS komunikaci po 
3G/GPRS kanálu. 
Poznámka: Pokud je tato volba vypnutá, bude se pro DLS komunikaci používat pouze 
komunikační kanál Ethernet, bez ohledu na nastavení primárního komunikačního kanálu 
viz. sekce [005] volba [4]. Pokud je tato volba zapnutá, bude komunikátor používat pro 
DLS komunikaci primární komunikační kanál a v případě neúspěchu se používá záložní 
komunikační kanál. 

 
 [8] Potlačení poruchy sítě   Implicitně: VYP 

ZAP:  Poruchy GSM/Ethernet/kontrola spojení sledují časovač zpoždění nastaveného 
v sekci [226]. 

VYP:  Poruchy GSM/Ethernet/kontrola spojení nejsou posílány. 
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[007] IP adresa DNS serveru 1 
Implicitně: 0.0.0.0 
Naprogramujte IP adresu DNS serveru. Vkládají se čtyři 3-místné čísla z rozsahu 000 
až 255. 
Poznámka: Pokud není IP adresa nastavena, použije se IP adresa automaticky 
přidělená pomocí DHCP. Pokud používáte DHCP a tato IP adresa je nastavena, tak se 
použije ručně nastavená hodnota. 
 

[008] IP adresa DNS serveru 2 
Implicitně: 0.0.0.0 
Naprogramujte IP adresu DNS serveru. Vkládají se čtyři 3-místné čísla z rozsahu 000 
až 255.  
Poznámka: Pokud není IP adresa nastavena, použije se IP adresa automaticky 
přidělená pomocí DHCP. Pokud používáte DHCP a tato IP adresa je nastavena, tak se 
použije ručně nastavená hodnota. 
  

[009] Jazyk 
Implicitně: 01 
 

Tabulka 9: Seznam dostupných jazyků 

č. Jazyk č. Jazyk č. Jazyk č. Jazyk 

00 Rezervováno 08 Čeština 16 Turečtina 24 Litevština 

01 Angličtina 09 Finština 17 Rezervováno 25 Ukrajinština 

02 Španělština 10 Němčina 18 Chorvatština 26 Slovenština 

03 Portugalština 11 Švédština 19 Maďarština 27 Srbština 

04 Francouzština 12 Norština 20 Rumunština 28 Estonština 

05 Italština 13 Dánština 21 Ruština 29 Slovinština 

06 Holandština 14 Hebrejština 22 Bulharština 30-
99 

Rezervováno 

07 Polština 15 Řečtina 23 Lotyština   
 
Poznámka: Údaj v této sekci bude synchronizován s nastaveným jazykem (sekce [000]-[000]) 
v ústředně PowerSeries Neo v1.1 a vyšší. 
 

Programové sekce IP komunikátoru 
 
[010] Třetí konfigurační kód 
 
 [1] Rezervováno 
 
 [2] Video verifikace    Implicitně: VYP 

ZAP: Video verifikace je povolena. 
VYP: Video verifikace je zakázána. 
 

[3]-[8] Rezervováno 
 
[011] Přístupový kód 

Implicitně: CAFE 
V této sekci se programuje přístupový kód IP komunikátoru. Tento přístupový kód se 
používá při místním nebo vzdáleném programování IP komunikátoru pomocí programu 
DLS.  
Platné hodnoty jsou 0000 až FFFF. 
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[012] Příchozí port pro DLS 
Implicitně: (0BF6 / 3062) 
Tento port používá program DLS pro komunikaci s IP komunikátorem. Na routeru nebo 
bráně musí být nastaveno přesměrování tohoto TCP portu na IP adresu IP 
komunikátoru.  
Platné hodnoty jsou 0000 až FFFF. 

 
[013] Odchozí port pro DLS 

Implicitně: (0BFA / 3066) 
Tento port se používá při komunikaci IP komunikátoru s programem DLS, když je přijata  
SMS zpráva obsahující žádost o spojení. V této sekci lze nastavit číslo portu použité pro 
spojení s DLS v případě, že je IP komunikátor umístěn za firewallem blokujícím odchozí 
komunikaci. Číslo portu Vám musí přidělit správce sítě. Většinou se číslo portu nemusí 
měnit.  
Platné hodnoty jsou 0000 až FFFF. 
Poznámka: Pokud je v sekci [006] volba č.7 zapnutá, bude se pro DLS komunikaci  
používat primární komunikační kanál. Pokud je v sekci [006] volba č.7 vypnutá, bude se 
pro DLS komunikaci používat pouze rozhraní Ethernet (pokud je dostupné).   

 
[015] DLS Call-Up IP 

Implicitně: 0.0.0.0 
 

[016] DLS Call-Up port 
Implicitně: (0000) 

 

[020] Časová zóna 
Implicitně: (00) 
Více informací naleznete v instalačním manuálu zabezpečovací ústředny.  
Česné republice odpovídá hexadecimální číslo 35.  
Platné hodnoty jsou 00 - FF. 

 
[021] Identifikační číslo 

Implicitně: FFFFFF 
Identifikační číslo se používá u událostí, které jsou generovány IP komunikátorem 
(Porucha spojení s ústřednou, periodická testovací zpráva, atd.). Doporučujeme 
naprogramovat stejné identifikační číslo v ústředně i v IP komunikátoru.  
Platné hodnoty jsou 000001 až FFFFFE. 
Poznámka: Pokud se programuje 4-místné identifikační číslo, tak poslední dvě číslice 
naprogramujte na FF; např. 1234FF (na PCO se pak bude posílat pouze 4-místné ID 
číslo). 
Poznámka: Pokud je Identifikační číslo nastaveno na 000000 nebo FFFFFF, bude 
signalizována porucha nastavení modulu (žlutá LED bude 12x blikat). 
Poznámka: Identifikační číslo bude synchronizováno s ID kódem (sekce [310]) 
nastaveným v ústředně PowerSeries Neo v1.1 a vyšší. 
 

[022] Komunikační formát 
Implicitně: 04 
Hodnota 03 = Contact ID a 04 = SIA. 
Zprávy generované IP komunikátorem mohou být posílány v komunikačním formátu 
Contact ID nebo SIA. Protokol SIA používá specifikaci level 2. (viz. SIA Digital 
Communication Standard - October 1997). V tomto formátu je Identifikační číslo 
posíláno před samotnými událostmi.  
Zprávy jsou posílány např. v následujícím formátu: 
 
Nri0 ET001 N=nová událost, ri0=identifikace bloku, ET=Porucha spojení; 
001=Zóna 001. 
 
Poznámka: Komunikační formát bude synchronizován s komunikačním formátem 
(sekce [350]) nastaveným v ústředně PowerSeries Neo v1.1 a vyšší. 
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Přenosové kódy generované IP komunikátorem 
Poznámka: Tyto události jsou posílány s Identifikačním číslem naprogramovaným v sekci [021]. 
 
Tabulka 11: Přenosové kódy IP komunikátoru 
 

Událost 

SIA Contact ID 

přenosový 
kód  

číslo kvalifikátor přenosový 
kód  

uživatel/ 
zóna 

[023] Porucha komunikace s ústřednou ET 0001 1 (3) 55 001 

[024] Obnova po poruše komunikace s 
ústřednou 

ER 0001 3 (3) 55 001 

[026] Ethernet přijímač 1 – Testovací přenos RP 0001 1 (6) A3 951 

[027] Ethernet přijímač 2 – Testovací přenos RP 0002 1 (6) A3 952 

[028] 3G/GPRS přijímač 1 – Testovací přenos RP 0003 1 (6) A3 955 

[029] 3G/GPRS přijímač 2 – Testovací přenos RP 0004 1 (6) A3 956 

[030] Obnova po poruše komunikace YK 0001 3 (3) 54 001 

 
[023] Přenosový kód Porucha komunikace s ústřednou 

Implicitně: FF 
Naprogramujte 00 pro zakázání posílání této události nebo FF pro povolení posílání.  
Tato událost vznikne při přerušení komunikace IP komunikátoru se zabezpečovací 
ústřednou na dobu delší než 60s. 

 
[024] Přenosový kód Obnova po poruše komunikace s ústřednou 

Implicitně: FF 
Naprogramujte 00 pro zakázání posílání této události nebo FF pro povolení posílání.  
Tato událost vznikne při obnovení komunikace IP komunikátoru se zabezpečovací 
ústřednou. 

 

Nastavení testovacích přenosů [026 - 029] 
 
Testovací přenosy na primární přijímač, zálohované záložním přijímačem. 

Nastavte sekci [026] na [FF] a sekci [027] na [00].  
Nastavte sekci [028] na [FF] a sekci [029] na [00]. 
 Při neúspěšném testu přenosu na primární přijímač se použije záložní přenos na 

záložní přijímač 
 Při neúspěšném testu přenosu na záložní přijímač je generována porucha komunikace 

Testovací přenosy na primární přijímač a záložní přijímač. 
Nastavte sekci [026] na [FF] a sekci [027] na [FF].  
Nastavte sekci [028] na [FF] a sekci [029] na [FF]. 
 Komunikátor bude posílat testovací přenos na oba přijímače nezávisle, bez funkce 

zálohy. 
 Při neúspěšném testu přenosu na některý přijímač je generována porucha komunikace 

 
Střídavý test přenosu: 

Střídavý test přenosu může být povolen nebo zakázán volbou č.7 v sekci [005]. 
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Střídavý test přenosu na primární přijímač, zálohované záložním přijímačem. 
Nastavte sekci [026] na [FF] a sekci [027] na [00].  
Nastavte sekci [028] na [FF] a sekci [029] na [00]. 
Interval 1 
 Při neúspěšném testu přenosu na primární přijímač se použije záložní přenos na 

záložní přijímač 
 Při neúspěšném testu přenosu na záložní přijímač je generována porucha komunikace 
Interval 2 
 Při neúspěšném testu přenosu na záložní přijímač se použije záložní přenos na 

primární přijímač 
 Při neúspěšném testu přenosu na primární přijímač je generována porucha komunikace 

 
Střídavý test přenosu na primární přijímač a záložní přijímače. 

Nastavte sekci [026] na [FF] a sekci [027] na [FF].  
Nastavte sekci [028] na [FF] a sekci [029] na [FF]. 
Interval 1 
 Komunikátor bude posílat testovací přenos na přijímač Ethernet 1 a 3G/GPRS 1 

nezávisle, bez funkce zálohy. 
 Při neúspěšném testu přenosu na některý přijímač je generována porucha komunikace 
Interval 2 
 Komunikátor bude posílat testovací přenos na přijímač Ethernet 2 a 3G/GPRS 2 

nezávisle, bez funkce zálohy. 
 Při neúspěšném testu přenosu na některý přijímač je generována porucha komunikace 

 
[026] Ethernet přijímač 1 Přenosový kód testovacího přenosu 

Implicitně: FF 
Naprogramujte 00 pro zakázání posílání této události nebo FF pro povolení posílání.  
Viz. Nastavení testovacích přenosů (uvedeno výše). 
 

[027] Ethernet přijímač 2 Přenosový kód testovacího přenosu 
Implicitně: FF 
Naprogramujte 00 pro zakázání posílání této události nebo FF pro povolení posílání.  
Viz. Nastavení testovacích přenosů (uvedeno výše). 

 
[028] 3G/GPRS přijímač 1 Přenosový kód testovacího přenosu 

Implicitně: FF 
Naprogramujte 00 pro zakázání posílání této události nebo FF pro povolení posílání.  
Viz. Nastavení testovacích přenosů (uvedeno výše). 
 

[029] 3G/GPRS přijímač 2 Přenosový kód testovacího přenosu 
Implicitně: FF 
Naprogramujte 00 pro zakázání posílání této události nebo FF pro povolení posílání.  
Viz. Nastavení testovacích přenosů (uvedeno výše). 

 
Poznámka: Perioda testovacích přenosů se programuje v sekci [125] (Ethernet) a [225] 
(3G/GPRS). 
 
[030] Přenosový kód Obnova po poruše komunikace 

Implicitně: FF 
Naprogramujte 00 pro zakázání posílání této události nebo FF pro povolení posílání.  
Tato událost je generována při obnově po poruše komunikace. 

 
[037] Přenosový kód Neúspěšná aktualizace firmware  

Implicitně: FF 
Naprogramujte 00 pro zakázání posílání této události nebo FF pro povolení posílání. 
Tato událost je generována při neúspěšné aktualizaci firmware. 
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Tabulka 12: Přenosový kód pro selhání aktualizace firmware 

Událost 

SIA Contact ID 

přenosový 
kód  

číslo kvalifikátor přenosový 
kód  

uživatel/ 
zóna 

[037] Neúspěšná aktualizace firmware  LU 0000 1 (9) 04 003 

 
Poznámka: Komunikátor bude posílat 'Neúspěšná aktualizace firmware' pouze pokud bude 
ústředna offline po zahájení vzdálené aktualizace firmwaru. 
 
[095] Příchozí port pro DLS SA 

Implicitně: (0000) 
 
[096] Odchozí port pro DLS SA 

Implicitně: (0000) 
 
[097] DLS SA Call-Up IP 

Implicitně: 0.0.0.0 
 
[098] DLS SA Call-Up port 

Implicitně: (0000) 
 
[099] DLS SA heslo 

Implicitně: (FFFFFFFF) 
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Programové sekce přijímače Ethernet 1 
(Dostupné pouze u modulu TL2803G) 
 
[101] Ethernet přijímač 1 – ID kód 

Implicitně: 0000000000 
ID kód slouží pro rozlišení vysílačů na pultu centralizované ochrany. Tento ID kód je 
použit při přenosu zprávy heartbeat (kontrolní paket) na IP přijímač. Události, které bude 
generovat zabezpečovací ústředna, budou obsahovat ID číslo nastavené 
v zabezpečovací ústředně. 
Platné hodnoty jsou 0000000001 až FFFFFFFFFE. 
Poznámka: Pokud je ID kód nastaven na 0000000000 nebo FFFFFFFFFF, bude 
signalizována porucha nastavení modulu (žlutá LED 12x blikne). 
Poznámka: Pokud sekce pro Ethernet přijímač 1 a 3G/GPRS přijímač 1 mají nastavený 
stejný IP přijímač (stejnou IP adresu a port přijímače), bude pro oba dva komunikační 
kanály použit tento ID kód (Ethernet přijímač 1 – ID kód). 

 
[102] Ethernet přijímač 1 – DNIS 

Implicitně: 000000 
DNIS se kromě ID kódu používá pro identifikaci IP komunikátoru na pultu centralizované 
ochrany. Platné hodnoty jsou 000000 až 099999. Vkládá se 0 a za ní 5 číslic DNIS. 
Číslo se vkládá v BCD formátu (Binary Coded Decimal). 
Poznámka: Každé Ethernet/3G/GPRS rozhraní musí mít nastavené jedinečné DNIS. 

 
[103] Ethernet přijímač 1 – IP adresa přijímače 

Implicitně: 127.0.0.1 
Při nastavení IP adresy přijímače na implicitní hodnotu (127.0.0.1) pracuje komunikátor 
v bezobslužném režimu. V tomto režimu není aktivní spojení s IP přijímačem, ale je 
dostupné spojení s programem DLS. Typické použití je v instalaci, kde je zapotřebí mít 
povolený vzdálený přístup do ústředny. 
Naprogramujte IP adresu IP přijímače, kterou vám sdělí operátor na pultu 
centralizované ochrany. Vložením platné IP adresy se povolí Ethernet a zprávy budou 
posílány na IP přijímač přes Ethernet rozhraní. Vkládají se čtyři 3-místné čísla z rozsahu 
000 až 255. 
Poznámka: Naprogramováním platné IP adresy se povolí Ethernet přijímač 1 a události 
budou odesílané přes Ethernet rozhraní. 
Ethernet přijímač 1 a 3G/GPRS přijímač 1 mohou mít nastavenou komunikaci na stejný 
IP přijímač. Aby komunikátor opracoval v tomto režimu, tak obě rozhraní Ethernet 
přijímač 1 i 3G/GPRS přijímač 1 musí mít nastavenou stejnou IP adresu a port IP 
přijímače. V režimu komunikace na stejný přijímač se Ethernet přijímač 1 ID kód použije 
jak pro komunikaci po Ethernet rozhraní, tak i po 3G/GPRS. 

 
[104] Ethernet přijímač 1 – Cílový port 

Implicitně: (0BF5 / 3061) 
V této sekci se programuje UDP port, na kterém poslouchá IP přijímač.  
Platné hodnoty jsou 0000 až FFFF. 

 
[105] Ethernet přijímač 1 – Zdrojový port 

Implicitně: (0BF4 / 3060) 
Tuto sekci můžete použít pro nastavení odchozího UDP portu IP komunikátoru 
v případě, že se IP komunikátor nachází za firewallem blokujícím odchozí komunikaci. 
Číslo portu Vám musí přidělit správce sítě. Většinou se číslo portu nemusí měnit.  
Platné hodnoty jsou 0000 až FFFF. 

 
[106] Ethernet přijímač 1 – Jméno domény 

Implicitně: ( ) 
Vložte jméno domény, lze zadat až 32 ASCII znaků. 
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Programové sekce přijímače Ethernet 2 
(Dostupné pouze u modulu TL2803G) 
 

[111] Ethernet přijímač 2 – ID kód 
Implicitně: 0000000000 
ID kód slouží pro rozlišení vysílačů na pultu centralizované ochrany. Tento ID kód je 
použit při přenosu zprávy heartbeat (kontrolní paket) na IP přijímač. Události, které bude 
generovat zabezpečovací ústředna, budou obsahovat ID číslo nastavené 
v zabezpečovací ústředně. 
Platné hodnoty jsou 0000000001 až FFFFFFFFFE. 
Poznámka: Pokud je ID kód nastaven na 0000000000 nebo FFFFFFFFFF, bude 
signalizována porucha nastavení modulu (žlutá LED 12x blikne). 
Poznámka: Pokud sekce pro Ethernet přijímač 2 a GPRS přijímač 2 mají nastavený 
stejný IP přijímač (stejnou IP adresu a port přijímače), bude pro oba dva komunikační 
kanály použit tento ID kód (Ethernet přijímač 2 – ID kód). 

 

[112] Ethernet přijímač 2 – DNIS 
Implicitně: 000000 
DNIS se kromě ID kódu používá pro identifikaci IP komunikátoru na pultu centralizované 
ochrany. Platné hodnoty jsou 000000 až 099999. Vkládá se 0 a za ní 5 číslic DNIS. 
Číslo se vkládá v BCD formátu (Binary Coded Decimal). 
Poznámka: Každé Ethernet/3G/GPRS rozhraní musí mít nastavené jedinečné DNIS. 

 

[113] Ethernet přijímač 2 – IP adresa přijímače 
Implicitně: 0.0.0.0 
Poznámka: Naprogramováním hodnoty 000.000.000.000 se Ethernet rozhraní zakáže. 
Naprogramujte IP adresu IP přijímače, kterou vám sdělí operátor na pultu 
centralizované ochrany. Vložením platné IP adresy se povolí Ethernet a zprávy budou 
posílány na IP přijímač přes Ethernet rozhraní. Vkládají se čtyři 3-místné čísla z rozsahu 
000 až 255. 
Poznámka: Naprogramováním platné IP adresy se povolí Ethernet přijímač 2 a události 
budou odesílané přes Ethernet rozhraní. 
Ethernet přijímač 2 a 3G/GPRS přijímač 2 mohou mít nastavenou komunikaci na stejný 
IP přijímač. Aby komunikátor opracoval v tomto režimu, tak obě rozhraní Ethernet 
přijímač 2 i 3G/GPRS přijímač 2 musí mít nastavenou stejnou IP adresu a port IP 
přijímače. V režimu komunikace na stejný přijímač se Ethernet přijímač 2 ID kód použije 
jak pro komunikaci po Ethernet rozhraní, tak i po 3G/GPRS. 
Poznámka: Nenastavujte Ethernet přijímač 1 a Ethernet přijímač 2 pro komunikaci na 
stejný IP přijímač (stejnou IP adresu a port). 

 

[114] Ethernet přijímač 2 – Cílový port 
Implicitně: (0BF5 / 3061) 
V této sekci se programuje UDP port, na kterém poslouchá IP přijímač. 
Platné hodnoty jsou 0000 až FFFF. 
Poznámka: Nenastavujte Ethernet přijímač 1 a Ethernet přijímač 2 pro komunikaci na 
stejný IP přijímač (stejnou IP adresu a port). 

 
[115] Ethernet přijímač 2 – Zdrojový port 

Implicitně: (0BF9 / 3065) 
Tuto sekci můžete použít pro nastavení odchozího UDP portu IP komunikátoru 
v případě, že se IP komunikátor nachází za firewallem blokujícím odchozí komunikaci. 
Číslo portu Vám musí přidělit správce sítě. Většinou se číslo portu nemusí měnit. 
Platné hodnoty jsou 0000 až FFFF. 
Poznámka: Nenastavujte Ethernet přijímač 1 a Ethernet přijímač 2 pro komunikaci na 
stejný IP přijímač (stejnou IP adresu a port). 

 
[116] Ethernet přijímač 2 – Jméno domény 

Implicitně: ( ) 
Vložte jméno domény, lze zadat až 32 ASCII znaků. 
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Programové sekce Ethernet  
 
[124] Ethernet – Čas testu přenosu 

Implicitně: (9999) 
Vložte 4-místné číslo pro nastavení času testu přenosu v 24-hodinovém formátu 
(HH:MM). Platné hodnoty jsou 00 až 23 hodin (HH) a 00 až 59 minut (MM). Test 
přenosu vypnete naprogramováním čísla 9999. 
Poznámka: Vnitřní datum a čas se automaticky nastaví při komunikaci s primárním 
přijímačem. 

 
[125] Ethernet – Cyklus testu přenosu 

Implicitně: (000000) 
V této sekci se programuje interval mezi jednotlivými testy přenosu v minutách. Lze 
naprogramovat čas od 000000 do 999999 minut. K prvnímu testovacímu přenosu dojde 
v čase nastaveném v sekci [124] a ostatní testovací přenosy budou periodicky posílány 
za dobu nastavenou v sekci [125]. Viz. sekce [026]-[029] 
 

  Tabulka 13: Cyklus testu přenosu po Ethernet rozhraní 

Cyklus testu přenosu Naprogramovaná hodnota 

Denně 

Týdně 

Měsíčně 

001440 

010080 

043200 
 

Poznámka: Minimální cyklus přenosového testu je 5 minut. Pokud se naprogramuje 
menší čas, tak se test přenosu vypne 
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Programové sekce přijímače 3G/GPRS 1 
 
[201] 3G/GPRS přijímač 1 – ID kód 

Implicitně: 0000000000 
ID kód slouží pro rozlišení vysílačů na pultu centralizované ochrany. Tento ID kód je 
použit při přenosu zprávy heartbeat (kontrolní paket) na IP přijímač. Události, které bude 
generovat zabezpečovací ústředna, budou obsahovat ID číslo nastavené 
v zabezpečovací ústředně. 
Platné hodnoty jsou 0000000001 až FFFFFFFFFE. 
Poznámka: Pokud je ID kód nastaven na 0000000000 nebo FFFFFFFFFF, bude 
signalizována porucha nastavení modulu (žlutá LED 12x blikne). 

 
[202] 3G/GPRS přijímač 1 – DNIS 

Implicitně: 000000 
DNIS se kromě ID kódu používá pro identifikaci IP komunikátoru na pultu centralizované 
ochrany. Platné hodnoty jsou 000000 až 099999. Vkládá se 0 a za ní 5 číslic DNIS. 
Číslo se vkládá v BCD formátu (Binary Coded Decimal). 
Poznámka: Každé Ethernet/3G/GPRS rozhraní musí mít nastavené jedinečné DNIS. 

 
[203] 3G/GPRS přijímač 1 – IP adresa přijímače 

Implicitně: 0.0.0.0 
Naprogramujte IP adresu IP přijímače, kterou vám sdělí operátor na pultu 
centralizované ochrany. Vložením platné IP adresy se povolí 3G/GPRS a zprávy budou 
posílány na IP přijímač přes 3G/GPRS rozhraní. Vkládají se čtyři 3-místné čísla 
z rozsahu 000 až 255. 
Poznámka: Naprogramováním platné IP adresy se povolí 3G/GPRS přijímač 1 a 
události budou odesílané přes 3G/GPRS rozhraní. 

 
[204] 3G/GPRS přijímač 1 – Cílový port 

Implicitně: (0BF5 / 3061) 
V této sekci se programuje UDP port, na kterém poslouchá IP přijímač. 
Platné hodnoty jsou 0001 až FFFF. 
Poznámka: Nastavením hodnoty 0000 se vypne komunikace s přijímačem. 

 
[205] 3G/GPRS přijímač 1 – APN 

Implicitně: ( ) 
V této sekci se programuje jméno přístupového bodu (APN), které slouží pro přihlášení 
do 3G/GPRS sítě. Ověřte si prosím Vaše APN u svého poskytovatele 3G/GPRS služeb. 
Do této sekce lze vložit až 32 ASCII znaků.  
Poznámka: Pokud je použita SIM karta s privátní APN, tak nebude komunikátor 
připojen do internetu. DLS a dálkové programování je stále přístupné, pokud je v sekci 
[221] naprogramována veřejná APN. 
Poznámka: Pokud není naprogramováno (nebo je chybné) APN pro 3G/GPRS přijímač 
1, bude signalizována porucha Přijímač není dostupný (žlutá LED 7x blikne) 

 
[206] 3G/GPRS přijímač 1 – Jméno domény 

Implicitně: ( ) 
Vložte jméno domény, lze zadat až 32 ASCII znaků.  
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Programové sekce přijímače 3G/GPRS 2 
 
[211] 3G/GPRS přijímač 2 – ID kód 

Implicitně: 0000000000 
ID kód slouží pro rozlišení vysílačů na pultu centralizované ochrany. Tento ID kód je 
použit při přenosu zprávy heartbeat (kontrolní paket) na IP přijímač. Události, které bude 
generovat zabezpečovací ústředna, budou obsahovat ID číslo nastavené 
v zabezpečovací ústředně. 
Platné hodnoty jsou 0000000001 až FFFFFFFFFE. 
Poznámka: Pokud je ID kód nastaven na 0000000000 nebo FFFFFFFFFF, bude 
signalizována porucha nastavení modulu (žlutá LED 12x blikne). 

 
[212] 3G/GPRS přijímač 2 – DNIS 

Implicitně: 000000 
DNIS se kromě ID kódu používá pro identifikaci IP komunikátoru na pultu centralizované 
ochrany. Platné hodnoty jsou 000000 až 099999. Vkládá se 0 a za ní 5 číslic DNIS. 
Číslo se vkládá v BCD formátu (Binary Coded Decimal). 
Poznámka: Každé Ethernet/3G/GPRS rozhraní musí mít nastavené jedinečné DNIS. 

 
[213] 3G/GPRS přijímač 2 – IP adresa přijímače 

Implicitně: 0.0.0.0 
Naprogramujte IP adresu IP přijímače, kterou vám sdělí operátor na pultu 
centralizované ochrany. Vložením platné IP adresy se povolí 3G/GPRS a zprávy budou 
posílány na IP přijímač přes 3G/GPRS rozhraní. Vkládají se čtyři 3-místné čísla 
z rozsahu 000 až 255.  
Poznámka: Naprogramováním platné IP adresy se povolí 3G/GPRS přijímač 2 a 
události budou odesílané přes 3G/GPRS rozhraní. 
Poznámka: Nenastavujte 3G/GPRS přijímač 1 a 3G/GPRS přijímač 2 pro komunikaci 
na stejný IP přijímač (stejnou IP adresu a port). 

 
[214] 3G/GPRS přijímač 2 – Cílový port 

Implicitně: (0BF5 / 3061) 
V této sekci se programuje UDP port, na kterém poslouchá IP přijímač. 
Platné hodnoty jsou 0001 až FFFF. 
Poznámka: Nenastavujte 3G/GPRS přijímač 1 a 3G/GPRS přijímač 2 pro komunikaci 
na stejný IP přijímač (stejnou IP adresu a port). 

 
[215] 3G/GPRS přijímač 2 – APN 

Implicitně: ( ) 
V této sekci se programuje jméno přístupového bodu (APN), které slouží pro přihlášení 
do 3G/GPRS sítě. Ověřte si prosím Vaše APN u svého poskytovatele 3G/GPRS služeb. 
Do této sekce lze vložit až 32 ASCII znaků.  
Poznámka: Pokud je použita SIM karta s privátním APN, tak nebude komunikátor 
připojen do internetu. DLS a dálkové programování je stále přístupné, pokud je v sekci 
[221] naprogramována veřejná APN. 
Poznámka: Pokud není naprogramováno (nebo je chybné) APN pro 3G/GPRS přijímač 
2, bude signalizována porucha Přijímač není dostupný (žlutá LED 7x blikne) 

 
[216] 3G/GPRS přijímač 2 – Jméno domény 

Implicitně: ( ) 
Vložte jméno domény, lze zadat až 32 ASCII znaků. 
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Programové sekce 3G/GPRS 
 
[221] 3G/GPRS Jméno přístupového bodu (APN) 

Implicitně: ( ) 
Pokud IP komunikátor používá pro komunikaci s IP přijímačem privátní síť, tak se v této 
sekci programuje jméno přístupového bodu pro připojení do veřejné sítě, aby bylo 
zajištěno připojení do internetu pro zajištění komunikace s programem DLS a pro 
dálkový upgrade.  
V této sekci se programuje jméno přístupového bodu (APN), které slouží pro přihlášení 
do 3G/GPRS sítě. Ověřte si prosím Vaše APN u svého poskytovatele 3G/GPRS služeb.  

 
[222] 3G/GPRS Přihlašovací jméno 

Implicitně: ( ) 
Někteří poskytovatelé 3G/GPRS služeb požadují přihlášení do 3G/GPRS sítě. V této 
sekci se programuje přihlašovací jméno.  

 
[223] 3G/GPRS Heslo 

Implicitně: ( ) 
Někteří poskytovatelé 3G/GPRS služeb požadují přihlášení do 3G/GPRS sítě. V této 
sekci se programuje přístupové heslo.  

 
[224] 3G/GPRS – Čas testu přenosu 

Implicitně: (9999) 
Vložte 4-místné číslo pro nastavení času testu přenosu v 24-hodinovém formátu 
(HH:MM). Platné hodnoty jsou 00 až 23 hodin (HH) a 00 až 59 minut (MM). Test 
přenosu vypnete naprogramováním čísla 9999 nebo FFFF. 
Poznámka: Vnitřní datum a čas se automaticky nastaví při komunikaci s primárním 
přijímačem. 

 
[225] 3G/GPRS – Cyklus testu přenosu 

Implicitně: (000000) 
V této sekci se programuje interval mezi jednotlivými testy přenosu v minutách. Lze 
naprogramovat čas od 000000 do 999999 minut. K prvnímu testovacímu přenosu dojde 
v čase nastaveném v sekci [224] a ostatní testovací přenosy budou periodicky posílány 
za dobu nastavenou v sekce [225]. Viz. sekce [026]-[029] 
 

Tabulka 14: Cyklus testu přenosu po 3G/GPRS rozhraní 
 

Cyklus testu přenosu Naprogramovaná hodnota 

Denně 

Týdně 

Měsíčně 

001440 

010080 

043200 
 

Poznámka: Minimální cyklus přenosového testu je 5 minut. Pokud se naprogramuje 
menší čas, tak se test přenosu vypne 

 
[226] Zpoždění poruchy sítě 

Implicitně: (0F) 
V této sekci se programuje zpoždění odeslání poruchy IP sítě (v minutách). Platné 
hodnoty jsou 00 - FF. (například pro zpoždění odeslání poruchy o 10 minut zadejte: 0A).  
Pokud je nastavena hodnota 00, nedojde k odeslání poruchy GSM/Ethernet/kontrola 
spojení ani k jejímu zobrazení na displeji klávesnice. 
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Programové sekce SMS 
Pokud je povoleno SMS oznámení (v sekci [301] volba [1] zapnuta), tak ústředna při vzniku 
události na ústředně vygeneruje SMS zprávu a pošle ji na telefonní čísla pro SMS zprávy 
(naprogramovaná v sekcích [311]-[342]), která mají v sekcích [343]-[374] povolenou volbu [7]. 
Komunikátor odešle SMS zprávu na každé naprogramované telefonní číslo postupně od prvního 
telefonního čísla (Komunikátor se má pouze 1 pokus na odeslání SMS zprávy na každé telefonní 
číslo).  
Odesílaná SMS zpráva se skládá z následujících 5 částí: 
Zabezpečovací ústředna [351], datum a čas [DD/MM/YY HH:MM], název bloku naprogramovaný 
na ústředně, událost [451] - [596] a jméno uživatele naprogramované na ústředně (nebo název 
zóny naprogramovaný na ústředně). 
Před složením SMS zprávy jsou nadbytečné mezery v každé části odstraněny. Pokud je zpráva 
příliš dlouhá, všechny nadbytečné znaky jsou odstraněny a nebudou součástí SMS zprávy. 
Poznámka: Pokud během odesílání SMS zprávy dojde k nové události, pozastaví se posílání 
neodeslaných SMS zpráv a nejdříve dojde k přenosu nových událostí. 
Poznámka: Po zapnutí napájení komunikátoru může trvat až 4 minuty, než dojde k synchronizaci 
času pro SMS s časem ústředny. 
 
[301] První konfigurační kód SMS zpráv 
 
 [1] SMS oznámení    Implicitně: ZAP 
 

 [2] Rezervováno    
 

 [3] Ovládání SMS    Implicitně: ZAP 
 

 [4] Rezervováno     
 

 [5] Formát SMS zpráv    Implicitně: VYP 
ZAP: Kódování Unicode: Maximální délka SMS zprávy je 70 znaků. 
VYP: Kódování 7-bit: Maximální délka SMS zprávy je 160 znaků. 
 

 [6] Hromadné SMS zprávy   Implicitně: VYP 
ZAP: Pokud je délka SMS zprávy větší než je dovoleno formátem zprávy, dojde ke 

sloučení jednotlivých částí zprávy a odeslání jako více SMS zpráv. 
VYP: Pokud je délka SMS zprávy větší než je dovoleno formátem zprávy, dojde ke 

zkrácení zprávy a odeslání jedné SMS zprávy. 
 

 [7-8] Rezervováno 
 
[307] Oddělovač 

Implicitně: 20 
Platné hodnoty jsou 00 až FF. Hexadecimální hodnota čísla ‘20’ odpovídá znaku 
mezera. 

 
[311] – [342] Telefonní číslo pro SMS 1-32 

Implicitně: ( ) 
Tyto sekce lze programovat pomocí programu DLS nebo z klávesnice. Pro SMS zprávy 
lze naprogramovat až 32 telefonních čísel (v rozsahu 4-32 číslic) v sekcích [311]-[342].  
Stejná telefonní čísla se používají pro funkce SMS oznámení i Ovládání SMS. Uživatel 
může změnit telefonní čísla 1 až 8 pomocí klávesnice v menu Uživatelských funkcí [*] 
[6] <> "Programování SMS".  
Funkce SMS oznámení a Ovládání SMS používají SMS zprávy. Tuto službu poskytuje 
operátor GSM sítě, může docházet ke zpoždění při doručení SMS zpráv a není 
garantováno doručení SMS zprávy. 
Poznámka: Funkce Ovládání SMS (sekce [601] - [618]) jsou dostupné pouze 
z telefonních čísel naprogramovaných v těchto sekcích a pokud je v sekci [301] zapnuta 
volba [3] (Ovládání SMS). Odpovědi na přijaté SMS zprávy jsou uvedeny v sekcích 
[621]-[630]. Pokud není naprogramováno na požadované pozici telefonní číslo, jsou obě 
funkce vypnuté. 
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[343] – [374] Směrování událostí na telefonní čísla pro SMS 1-32 
Následující volby umožňují, pro každé telefonní číslo naprogramované v sekcích [311] - 
[342], nastavit odesílání SMS zpráv pro jednotlivé typy událostí. 

 
Volba  
 [1] SMS oznámení Alarmy a obnovy Implicitně: ZAP 
 [2] SMS oznámení Tampery a obnovy Implicitně: ZAP 
 [3] SMS oznámení Zapnutí a vypnutí Implicitně: ZAP 
 [4] SMS oznámení Poruchové stavy Implicitně: ZAP 
 [5] SMS oznámení Systémové testy Implicitně: ZAP 
 [6] SMS oznámení Interní události Implicitně: ZAP 
 [7] SMS oznámení Funkce povolena Implicitně: ZAP 
 [8] Ovládání SMS  Funkce povolena Implicitně: ZAP 
 
Poznámka: Pokud se jedna SMS zpráva odesílá na více telefonních čísel, tak se odesílá 
postupně v pořadí od prvního telefonního čísla. Komunikátor se pokouší odeslat SMS zprávu na 
nastavené telefonní číslo pouze jednou. Funkci SMS oznámení lze vypnout pomocí volby [7]. 
 
[375] – [406] Přiřazení bloků k telefonním číslům pro SMS 1-32 

Implicitně: (00) 
Vložením 01-08 se telefonní číslo přiřadí do daného bloku. Zadáním 01 se přiřadí do 
bloku 1, zadáním 08 se přiřadí do bloku 08.  
Po zadání FF nebude telefonní číslo přiřazeno do žádného bloku.  
Po zadání 00 se telefonní číslo přiřadí do všech bloků.  

 
Poznámka: Na telefonní číslo se jsou odesílány SMS oznámení pouze z bloků, do kterých je 
telefonní číslo přiřazeno. 
Poznámka: Funkce Ovládání SMS je možná z těch bloků, do kterých je telefonní číslo přiřazeno 
a dále záleží na oprávnění použitého přístupového kódu. 
 

Události zabezpečovací ústředny 
 
[451] – [633] Názvy událostí 

Implicitně: (viz. následující tabulka) 
V komunikátoru lze naprogramovat popis pro 143 událostí. Každá událost má 
přednastavený text, který je uveden v následující tabulce. Popis jednotlivých události 
může obsahovat až 32 ASCII znaků (včetně mezer).  
Použitý jazyk se nastavuje v sekci [009]. 

 
Tabulka 15: Události zabezpečovací ústředny 

Sekce Přednastavený text Sekce Přednastavený text 

[451]  [Bezpecnostni poplach] [452] [Bezpecnostni poplach ukoncen] 

[453] [Pozarni poplach] [454] [Pozarni poplach ukoncen] 

[455] [Poplach na 24 hod. zone] [456] [Poplach na 24 hod. zone ukoncen] 

[457] [Poplach typu prepadeni] [458] [Poplach typu prepadeni ukoncen] 

[459] [Poplach typu plyn] [460] [Poplach typu plyn ukoncen] 

[461] [Poplach typu vysoka teplota] [462] [Poplach typu vysoka tepl.ukoncen] 

[463] [Poplach typu lekar] [464] [Poplach typu lekar ukoncen] 

[465] [Poplach typu tisen] [466] [Poplach typu tisen ukoncen] 

[467] [Poplach typu nouze] [468] [Poplach typu nouze ukoncen] 

[469] [Poplach typu sprinkler] [470] [Poplach typu sprinkler ukoncen] 

[471] [Poplach typu zaplaveni] [472] [Poplach typu zaplaveni ukoncen] 

[473] [Poplach typu nizka teplota] [474] [Poplach typu nizka tepl.ukoncen] 
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[475] [Porucha pozarni zony s kontrolou] [476] [Pozarni zona s kontrolou OK] 

[477] [Poplach CO] [478] [Poplach CO ukoncen] 

[479] [Poplach zaplaveni] [480] [Poplach zaplaveni ukoncen] 

[481] [Rychle odpojeni] [482] [Rychle odpojeni ukonceno] 

[483] [Poplach na pomocnem vstupu] [484] [Poplach na pomoc. vstupu ukoncen] 

[485] [Porucha kontroly modulu] [486] [Kontrola modulu OK] 

[487] [Vlozen kod natlaku] [500] [Zabezpecovaci ustredna] 

[501] [Naruseni systemu] [502] [Naruseni systemu ukonceno] 

[503] [Generalni systemova porucha] [504] [Ukonceni gen. systemove poruchy] 

[505] [Porucha sitoveho napajeni] [506] [Sitove napajeni je v poradku] 

[507] [Porucha napajeciho vystupu] [508] [Napajeci vystup je v poradku] 

[509] [Porucha baterie] [510] [Baterie je v poradku] 

[511] [Porucha sirenoveho obvodu] [512] [Sirenovy obvod v poradku] 

[513] [Porucha telefonni linky] [514] [Telefonni linka v poradku] 

[515] [Porucha komunikace s PCO] [516] [Komunikace s PCO v poradku] 

[517] [Porucha pozarni zony] [518] [Porucha pozarni zony ukoncena] 

[519] [Preruseni zony] [520] [Preruseni zony ukonceno] 

[521] [Porucha zony] [522] [Porucha zony ukoncena] 

[523] [Nahradni komunikator v poruse] [524] [Nahradni komunikator OK] 

[525] [Porucha modulu] [526] [Modul OK] 

[527] [Porucha bezdrat. zarizeni] [528] [Bezdrat. zarizeni OK] 

[551] [Vypnul] [552] [Zapnul] 

[553] [Vypnuto jinak nez kodem] [554] [Zapnuto jinak nez kodem] 

[555] [Automaticke vypnuti] [556] [Automaticke zapnuti] 

[557] [Zruseni automatického zapinani] [558] [Kontrola vypnuti] 

[559] [Nebylo včas zapnuto] [560] [Vypnuto po alarmu] 

[561] [Doslo k alarmu po zapnuti] [562] [Chyba pri odchodu] 

[563] [Studeny start] [564] [Zapnuto s odpojenymi zonami] 

[565] [Odpojena zona] [566] [Aktivace odpojene zony] 

[567] [Potvrzen bezpecnostni poplach] [568] [Bezpecnostni poplach nepotvrzen] 

[569] [Alarm zrusen] [570] [Prepadeni potvrzeno] 

[571] [Zahajeni testu chuzi] [572] [Ukonceni testu chuzi] 

[573] [Testovaci zprava] [574] [Periodicky test] 

[575] [Periodicky test s poruchou] [576] [Zahajeni dalkoveho programovani] 

[577] [Ukonceni dalkoveho programovani] [578] [Zahajeni DLS SA programovani] 

[579] [Ukonceni DLS SA programovani] [580] [Zahajeni mistniho programovani] 

[581] [Ukonceni mistniho programovani] [582] [Zahajeno nahravani FW] 

[583] [FW uspesne nahran] [584] [Nahravani FW selhalo] 

[585] [Nepravidelnost] [586] [Klavesnice uzamcena] 

[587] [Pamet udalosti temer plna] [593]  [Porucha komunikace s ustrednou] 

[594] [Komunikace s ustrednou v poradku] [595]  [Komunikator preprogramovan] 

[596] [FW komunikatoru aktualizovan] [600]  [Modul] 
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Funkce Ovládání SMS 
Funkce Ovládání SMS je dostupná na ústředně Power Neo v1.1 a novější. Uživatelé mohou 
posílat SMS zprávy ze svého mobilního telefonu na GSM telefonní číslo ústředny. Ovládací 
příkazy jsou přijímány pouze z telefonních čísel naprogramovaných v sekcích [311] - [342]. 
Poznámka: Lze ovládat pouze bloky, do kterých je telefonní číslo přiřazeno viz. sekce [375] – 
[406]. 
Poznámka: Funkci Ovládání SMS lze povolit/zakázat pro jednotlivá telefonní čísla - viz. 
nastavení volby č. [8] v sekcích [343] – [374]. 
Pokud text SMS zprávy odpovídá nastavenému jménu funkce, provede se na ústředně 
požadovaná funkce. Velikost písmen nemá vliv na prováděnou funkci, přídavné mezery jsou 
ignorovány.  
Uživatel může do SMS zprávy zadat buď číslo bloku, nebo jeho název. Pokud je telefonní číslo 
přiřazeno do všech bloků, lze místo čísla bloku zadat 0 nebo název systému (sekce [000][100]) a 
tím ovládat všechny bloky přiřazené přístupovému kódu najednou.  
 
(Např.: "Zapnuti Odchod Blok 2 1234" se chová stejně, jako "Zapnuti Odchod 2 1234"). 
 
Důležité: SMS zprávy se skládají vždy z 3 částí: Jméno funkce, jméno bloku (nebo jeho číslo) 
a přístupový kód. 
 
[601] Zapnutí v režimu Doma 

Implicitně: (Zapnuti Doma) 
Poslání této SMS zprávy do ústředny způsobí její zapnutí v režimu Doma.  

 
[602] Zapnutí v režimu Odchod 

Implicitně: (Zapnuti Odchod) 
Poslání této SMS zprávy do ústředny způsobí její zapnutí v režimu Odchod.  

 
[603] Zapnutí v režimu Noc 

Implicitně: (Zapnuti Noc) 
Poslání této SMS zprávy do ústředny způsobí její zapnutí v režimu Noc.  

 
[604] Vypnutí 

Implicitně: (Vypnuti) 
Poslání této SMS zprávy do ústředny způsobí její vypnutí. 

 
[605] – [608] Aktivace ovládacího výstupu 1-4 

Implicitně: (Aktivace vystupu n) 
Kde n je číslo 1-4. Poslání jedné z těchto SMS zpráv do ústředny způsobí aktivaci 
ovládacího výstupu.  
 

[609] – [612] Deaktivace ovládacího výstupu 1-4 
Implicitně: (Deaktivace vystupu n) 
Kde n je číslo 1-4. Poslání jedné z těchto SMS zpráv do ústředny způsobí deaktivaci 
ovládacího výstupu.  

 
[613] Odpojení zóny 

Implicitně: (Odpojeni) 
Poslání této SMS zprávy do ústředny způsobí odpojení zóny.  
Poznámka: Za tímto textem se umísťuje jméno zóny nebo číslo zóny a přístupový kód. 

 
[614] Ukončení odpojení zóny 

Implicitně: (Zruseni odpojeni) 
Poslání této SMS zprávy do ústředny způsobí zrušení odpojení zóny.  
Poznámka: Za tímto textem se umísťuje jméno zóny nebo číslo zóny a přístupový kód.  
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[615] Zjištění stavu 
Implicitně: (Stav) 
Posláním této SMS zprávy do ústředny, jste schopni zjistit její stav (stav bloků). 

 
[616] Paměť poplachů 

Implicitně: (Poplachy) 
Posláním této SMS zprávy do ústředny, jste schopni zjistit poplachy v paměti.  

 
[617] Nápověda 

Implicitně: (Napoveda) 
Po poslání této SMS zprávy do ústředny obdržíte nazpět SMS zprávy se seznamem 
všech příkazů, které lze použít pro ovládání ústředny.  
Poznámka: U této SMS zprávy není zapotřebí zadávat jméno/číslo bloku ani přístupový 
kód. 

 
[618] Zjištění kreditu 

Implicitně: (Kredit) 
 
[619] LCD zpráva 

Implicitně: (LCD zprava) 
Posláním této SMS zprávy do ústředny, zajistíte zobrazení LCD zprávy na displeji 
klávesnic. 
Poznámka: Text LCD zprávy umístěte na konec SMS zprávy. Např. ”LCD zprava 0 
1234 text” 

 

Odpovědi pro funkce Ovládání SMS 
Poznámka: Na IP komunikátoru lze naprogramovat odpovědi na SMS zprávy použité pro 
ovládání systému. Každý text odpovědi může obsahovat až 32 ASCII znaků (Délka zprávy max. 
160 znaků). Použitý jazyk se nastavuje v sekci [009]. SMS zpráva s odpovědí se posílá na 
telefonní číslo, ze kterého byla odeslána SMS zpráva s požadovanou funkcí a na všechna 
telefonní čísla která mají v sekcích [343]-[374] povolenou volbu [7]. 
 
[621] Funkce úspěšně provedena 

Implicitně: (Probehlo uspesne) 
Po úspěšném provedení funkce z přijaté SMS zprávy, je uživateli nazpět poslána 
odpověď obsahující text z této sekce.  
Například: Při přijetí SMS zprávy ”Zapnuti Doma 1 1234” je zpět odeslána SMS zpráva 
”Zabezpecovaci ustredna 05/03/14 06:39 Zapnuti Doma Blok 1 Probehlo uspesne”. 
 

[622] Funkce nebyla provedena 
Implicitně: (Neprobehlo) 
Po neúspěšném provedení funkce z přijaté SMS zprávy, je uživateli nazpět poslána 
odpověď, obsahující text z této sekce.  
Například: Při přijetí SMS zprávy ”Zapnuti Doma 1 1234” je odeslána zpět SMS zpráva 
”Zabezpecovaci ustredna 05/03/14 06:39 Zapnuti Doma Blok 1 Neprobehlo”. 

 
[623] Chybný příkaz 

Implicitně: (Chybny prikaz) 
Text z této sekce bude zahrnut v odpovědi, pokud byla přijata SMS zpráva s neznámou 
funkcí, nebo uživatel nemá oprávnění danou funkci provést. 
Například: Pokud uživatel nemá oprávnění ovládat zadaný blok, je po přijetí SMS 
zprávy ”Zapnuti Doma 2 1111” odeslána zpět SMS zpráva ”Zabezpecovaci ustredna 
05/03/14 06:39 Chybny prikaz”. 
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[624] Zapnuto v režimu Doma 
Implicitně: (Zapnuto v rezimu Doma) 
Text z této sekce bude zahrnut v odpovědi na příkaz zjištění stavu, když je blok zapnut 
v režimu Doma. 

 
[625] Zapnuto v režimu Odchod 

Implicitně: (Zapnuto v rezimu Odchod) 
Text z této sekce bude zahrnut v odpovědi na příkaz zjištění stavu, když je blok zapnut 
v režimu Odchod. 

 
[626] Zapnuto v režimu Noc 

Implicitně: (Zapnuto v rezimu Noc) 
Text z této sekce bude zahrnut v odpovědi na příkaz zjištění stavu, když je blok zapnut 
v režimu Noc. 

 
[627] Systém vypnut a připraven  

Implicitně: (System vypnut a pripraven) 
Text z této sekce bude zahrnut v odpovědi na příkaz zjištění stavu, když je blok vypnut a 
je připraven k zapnutí. 
 

[628] Systém vypnut a nepřipraven 
Implicitně: (System vypnut a nepripraven) 
Text z této sekce bude zahrnut v odpovědi na příkaz zjištění stavu, když je blok vypnut a 
není připraven k zapnutí. 

 
[629] Systém v poplachu 

Implicitně: (je v poplachu) 
Text z této sekce bude zahrnut v odpovědi na příkaz zjištění stavu, když je systém v 
poplachu. 

 
[630] Porucha systému 

Implicitně: (Pozadovan servis ustredny) 
Text z této sekce bude zahrnut v odpovědi na příkaz zjištění stavu, když je v systému 
porucha 

 
[631] Žádné poplachy v paměti 

Implicitně: (Zadny poplach v pameti) 
Text z této sekce bude zahrnut v odpovědi na příkaz zjištění poplachů v paměti, pokud 
není v paměti žádný poplach. 

 
[632] Stav kreditu 

Implicitně: (Kredit:) 
 
[633] Řetězec pro zjištění kreditu 

Implicitně: (*123#) 
 
[634] Kód odpovědi 

Implicitně: (Kod odpovedi)  



Programové sekce 

 40 

[663] 2 konfigurační kód Integrace 
 

 [1] Integrace přes sériový port Implicitně: ZAP 
 [2] Integrace přes 3G/GPRS  Implicitně: VYP 
 [3] Integrace přes Ethernet  Implicitně: VYP 
 [4] Rezervováno 
 [5] Implicitní integrační protokol Implicitně: ZAP 
 [6] Rezervováno 
 [7] Rezervováno 
 [8] Rezervováno 
Poznámka: Volby 1 a 5 musí být povoleny, aby byla povolena interaktivní komunikace. 
 
[664] 3 konfigurační kód Integrace 
 
 [1] UDP dotazování   Implicitně: VYP 
 [2] HTTP dotazování   Implicitně: ZAP 
 [3] Real-time upozornění  Implicitně: ZAP 
 [5] Upozornění sleduje dotazy Implicitně: ZAP 
 [5] Rezervováno 
 [6] Rezervováno 
 [7] Rezervováno 
 [8] Rezervováno 
 
[665] Interval dotazování pro Integraci 

Implicitně: (0005) sekund 
Tato volba určuje interval dotazování ústředny na integrační rozhraní za účelem 
optimalizace přenosu dat. Pokud je nastaven kratší interval, tak se přenáší více dat. 
Platný rozsah: 0000 - FFFF. 

 
[901] Diagnostický testovací přenos 

[1] Ethernet 1 [VYP] 
[2] Ethernet 2 [VYP] 
[3] 3G/GPRS 1 [VYP] 
[4] 3G/GPRS 2 [VYP] 
[5], [6], [7], [8] Rezervováno [VYP] 
 
Tuto sekci může instalační technik použít pro vynucené odeslání testovací zprávy na 
požadovaný přijímač pro ověření funkčnosti komunikačního kanálu. Při selhání je 
signalizována porucha komunikace (žlutá LED kontrolka 9 krát blikne). 
Pokud dojde k poruše komunikace při testování všech přijímačů, vyberte jen jeden 
přijímač a zopakujte test pro zjištění, který přijímač nekomunikuje. 
 
Poznámka: Odeslání testovací zprávy do přijímače, který není naprogramován, způsobí 
poruchu komunikace. 
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Systémové informace (pouze pro čtení) 
Poznámka: Sekce [983]-[998] jsou určeny pouze pro zjišťování systémových informací (sekce 
jsou určené pouze pro čtení). Do těchto sekcí nelze nic naprogramovat. 
 
[983] Diagnostika aktualizace firmware 
Aktualizaci firmware ústředny a také komunikátoru lze provést pomocí komunikátoru. 
 
Tabulka 16: Kód odpovědi – popis a příslušná akce 

Kód 
odpovědi 

Popis  Příslušná akce 

Špatný soubor 

00 Selhala kontrola verze  

Spojte se technickou podporou DSC, popište 
prováděnou operaci a oznamte jim kód odpovědi 
v sekci [983]. 

01 Neshoduje se typ image 

02 Neshoduje se typ zařízení 

03 Neshoduje se typ HW 

04 Neshoduje se varianta 

05 Chybná délka hlavičky FW 

Ústředna je zaneprázdněna 

20 
Čekání na aktualizaci systému 
– ústředna je zapnutá 

Vypněte ústřednu pro pokračování v aktualizaci 
firmware systému  

21 
Čekání na aktualizaci systému 
– Porucha síťového napájení  
(na ústředně/na modulech) 

Vyřešte poruchu síťového napájení pro 
pokračování v aktualizaci firmware systému  

22 
Čekání na aktualizaci systému 
– Porucha baterie  
(na ústředně/na modulech) 

Vyřešte poruchu baterie pro pokračování v 
aktualizaci firmware systému 

25 
Čekání na aktualizaci systému 
– probíhá komunikace 

Zopakujte operaci za několik minut později; 
pokud problém přetrvává, obraťte se na 
technickou podporu DSC 

Změna stavu aktualizace firmware 

A0 Úspěšná aktualizace firmware Nic 

A1 Aktualizace firmware selhala 

Nepodařila se aktualizace firmware alespoň 
jednoho modulu. Použijte DLS pro opětovnou 
aktualizaci firmware modulu, který nebyl 
aktualizován. 

A2 
Aktualizace firmware selhala – 
modul nebyl nalezen 

Alespoň jeden modul nekomunikoval při 
aktualizaci firmware. Ujistěte se, že jsou všechny 
moduly přihlášeny, jsou připojeny na sběrnici a 
mají napájení. 

AA 
Zahájen přenos firmware do 
zařízení 

Nic 

AB 
Zahájena aktualizace firmware 
zařízení 

Nic 

AC 
Aktualizace firmware zařízení 
selhala 

Spojte se technickou podporou DSC, popište 
prováděnou operaci a oznamte jim kód odpovědi 
v sekci [983]. 
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Stav aktualizace firmware 

C0 Systém je připraven na 
aktualizaci 

Nic 

C1 Byl přijat požadavek na 
zrušení aktualizace systému 

Systém získal z DLS žádost o zrušení 
aktualizace. 

C2 Zahájena aktualizace systému Nic 

Požadavek na stažení firmware odmítnut 

E0 

Rezervováno 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 Vzdálená aktualizace firmware 
zakázána 

Povolte vzdálenou aktualizaci firmwaru 
v komunikátoru, aby mohla být provedena 
vzdálená aktualizace firmwaru v systému. 

Stav aktualizace 

FE Nejsou žádné soubory s 
firmwarem 

Žádná akce. Komunikátor nyní nemá žádné 
soubory s firmwarem. 

FD Probíhá stahování firmware Žádná akce. Komunikátor nyní firmware stahuje. 
 
Výše uvedená tabulka popisuje jednotlivé kódy odpovědi týkající se aktualizace firmwaru. 
Aktualizace lze provést pomocí komunikátoru. Komunikátor může provést aktualizaci firmware 
ústředny a aktualizaci svého firmware.  
 
[984] Stav komunikátoru 
Tato sekce umožňuje instalačnímu technikovi sledovat v reálném čase stav komunikátoru – 
klidový stav, poruchy a potencionální poruchy. 
Stav komunikátoru je zobrazován pomocí 6-ti číselného stavového kódu (6 hexadecimálních 
číslic). Stavový kód se může nabývat hodnot 00000F až 2220CF. Pro signalizaci stavu 
komunikátoru nejsou použita všechna čísla z tohoto rozsahu. 
 
Každá číslice reprezentuje aktuální stav nebo poruchu takto: 

1 a 2 číslice – Kontrolka č.1 a 2 určuje sílu 3G/GPRS signálu  
3 číslice – Kontrolka stavu sítě (viz. tabulka 18)  
4 a 5 číslice – Kontrolka poruchových stavů na IP komunikátoru viz. tabulka 8. 
6 číslice – Rezervováno pro budoucí použití, zobrazuje se "F" nebo "-". 
 

Například stavový kód 11002F znamená: 
11 – Síla signálu výborná 
0 – Bez poruchy sítě 
02 – Porucha kontrolního spojení s ústřednou 

 
Následující tabulka se týká 2 kontrolek ze stavového kódu určujících sílu signálu, popisuje možné 
příčiny a doporučení. 
 



Programové sekce 

 43 

Tabulka 17: Síla signálu – kontrolky 1 a 2 

Síla 
signálu 

CSQ 
úroveň 

Kontrolka 

č. 1 

Kontrolka 

č. 2 

Úroveň 
[dBm] 

Síla signálu Doporučení 

Není 0 0 0 -108,8 Není signál 

Zkontrolujte připojení antény. 
Ujistěte se, že je aktivní služba 
GSM, změňte umístění 
komunikátoru nebo použijte 
externí anténu 

1 čárka 1 - 4 0 2 -108 až -103 Špatný Změňte umístění komunikátoru 
nebo použijte externí anténu, 
pokud žlutá LED kontrolka 5x 
bliká 

2 čárky 5 - 6 0 1 -102 až -99 Špatný 

3 čárky 7 - 10 2 1 -98 až -91 Silný Umístění komunikátoru je 
v pořádku. 
Síla signálu je vyšší než CSQ 7. 4 čárky 11 - 13 2 1 -90 až -85 Silný 

5 čárek 14+ 1 1 -84 a vyšší Výborný 
 
Níže uvedená tabulka zobrazuje kontrolku stav sítě a význam každého stavu. 
 
Tabulka 18: Stav sítě 

Kontrolka stavu sítě Význam 

0 VYP Síť je bez poruchy 

1 ZAP Odpojen Ethernet kabel 

Selhalo načtení IP adresy z DHCP serveru (Ethernet) 

Ztracené 3G/GPRS spojení 

 Bliká Příchozí komunikace 

Odchozí komunikace 
 
[985] Stav přihlašování k GSM síti 
Tato sekce umožňuje instalačnímu technikovi sledovat v reálném čase stav přihlašování k GSM 
síti. Stav je signalizován pomocí 8-mi číslic. Každá číslice odpovídá jednomu stavu.  
 

1. Komunikátor je zapnutý 
2. Pro budoucí použití 
3. Reset GSM modulu 
4. Přihlášení do sítě 
5. Přijímač 1 inicializován  
6. Přijímač 2 inicializován 
7. Přijímač 3 inicializován 
8. Přijímač 4 inicializován 

 
 
Tabulka 19: Stav přihlašování k GSM síti 

Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 

Stav není 
dokončeno 

- - - - - - - - 

Stav dokončeno 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Pokud je například v sekci [985] zobrazen kód 1--45---, tak to znamená, že komunikátor je 
zapnutý (má připojené napájení), je přihlášen do sítě a byl inicializován přijímač 1. Tento kód 
může být změněn na 1--45678, což znamená, že byly inicializovány také přijímače 2, 3, 4. 
Pokud je v této sekci vše, jak má být, pokračujte v instalaci podle tohoto manuálu. Při poruše 
zopakujte inicializační proces. Pokud nedojde k odstranění problému, tak další informace 
naleznete v kapitole Poruchové stavy v tomto manuálu. 
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[987] Verze jazyka 

V této sekci se zobrazuje aktuální verze jazyka nastavená v IP komunikátoru. 
 
[988] IP adresa DNS serveru 1 

V této sekci se zobrazuje IP adresa DNS serveru 1. Pokud se používá přidělování IP 
adresy pomocí DHCP, tak v této sekci lze zjistit přidělenou IP adresu DNS serveru. IP 
adresu DNS serveru lze naprogramovat v sekci [007], nebo se nastaví pomocí DHCP. 

 
[989] IP adresa DNS serveru 2 

V této sekci se zobrazuje IP adresa DNS serveru 2. Pokud se používá přidělování IP 
adresy pomocí DHCP, tak v této sekci lze zjistit přidělenou IP adresu DNS serveru. IP 
adresu DNS serveru lze naprogramovat v sekci [008], nebo se nastaví pomocí DHCP. 
 

[990] Verze Boot Loaderu 
V této sekci se zobrazuje verze Boot Leaderu (zavaděče) IP komunikátoru 

 
[991] Verze firmware 

V této sekci se zobrazuje verze FW IP komunikátoru. Po provedení aktualizace firmware 
si do programovacích tabulek poznamenejte aktuální verzi. 

 
[992] Ethernet – IP adresa komunikátoru 

V této sekci se zobrazuje IP adresa Ethernet rozhraní. Pokud se používá přidělování IP 
adresy pomocí DHCP, tak v této sekci lze zjistit přidělenou IP adresu. IP adresu 
komunikátoru pro Ethernet rozhraní lze naprogramovat v sekci [001], nebo se nastaví 
pomocí DHCP. 

 
[993] Ethernet – IP adresa brány 

V této sekci se zobrazuje IP adresa brány pro Ethernet rozhraní. Pokud se používá 
přidělování IP adresy pomocí DHCP, tak v této sekci lze zjistit přidělenou IP adresu. IP 
adresu bránu pro Ethernet rozhraní lze naprogramovat v sekci [003], nebo se nastaví 
pomocí DHCP. 

 
[994] 3G/GPRS – IP adresa  

V této sekci se zobrazuje přidělená IP adresa pro 3G/GPRS rozhraní. Pokud je v této 
sekci IP adresa 0.0.0.0, tak IP komunikátor není přihlášen do sítě. 
Poznámka: 3G/GPRS používá pouze DHCP (dynamické přidělování IP adresy). IP 
adresu přiděluje operátor GSM sítě (není programovatelná). 

 
[995] Výrobní sériové číslo SIM (ICCID) 

V této sekci se zobrazuje výrobní sériové číslo SIM vložené do IP komunikátoru. Toto 
číslo se používá pro identifikaci při komunikaci s DLS. 
Formát výrobního sériového čísla SIM je: Hlavní ID výrobce (2 číslice), kód země (2 
nebo 3 číslice), kód operátora (2 - 3 číslice), jedinečné číslo (10 - 12 číslic) a kontrolní 
součet (1 číslice). Výrobní sériové číslo může mít 18 - 21 číslic. Toto číslo je vytištěno 
na dokumentu u SIM karty. Na SIM kartě není vytištěno celé výrobní sériové číslo – 
chybí poslední číslice. 
Poznámka: SIM karty v ČR mají 19-ti místné výrobní sériové číslo SIM. 

 
[996] Telefonní číslo GSM 

V této sekci se zobrazuje GSM telefonní číslo. Toto telefonní číslo potřebuje instalační 
technik pro komunikaci s DLS a pro upgrade firmware. Na toto telefonní číslo uživatel 
posílá SMS zprávy pro ovládání ústředny. 
Poznámka: Uživatel je schopen zjistit toto telefonní číslo v menu uživatelských funkcí 
pomocí [*] [6] <> “Programování SMS – Vlastní tel. #“ 
Poznámka: V ČR tato funkce není dostupná, telefonní číslo se zde nezobrazí. 
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[997] IMEI číslo 
V této sekci se zobrazuje IMEI GSM modulu. Jedná se o jedinečné 15-ti místné unikátní 
číslo přidělené výrobcem GSM modulu.  
Formát IMEI čísla je: Kód země (2 číslice), TAC (4 číslice), kód výrobce (2 číslice), 
sériové číslo GSM modulu (6 číslic) a kontrolní součet (1 číslice). 

 
[998] MAC adresa 

V této sekci se zobrazuje MAC adresa komunikátoru. Jedná se o 12-ti místné 
hexadecimální číslo. 

 

Reset modulu / Restart modulu 
 
[999] Reset modulu / Restart modulu 

Implicitně: (99) 
Tato funkce umožňuje restartování modulu pro načtení změněných hodnot a také pro 
nastavení komunikátoru na implicitní hodnoty. Vložte do této sekce 2-místné číslo: 
00: Reset modulu. Všechna sekce IP komunikátor se nastaví na tovární hodnoty. 

Dojde ke smazání všech naprogramovaných údajů. 
11: Reset textů. Všechny sekce s texty používanými pro SMS zprávy se nastaví na 

přednastavené texty pro vybraný jazyk nastavený v sekci [009]. 
55: Restart modulu. Provede se restart IP komunikátoru a dojde k použití všech 

naprogramovaných hodnot. Funkce je rovnocenná odpojení a opětovnému 
připojení napájení ke komunikátoru. 
Poznámka: Restart komunikátoru se musí provést při každé změně nastavení IP 
komunikátoru z klávesnice, aby IP komunikátor použil naprogramované hodnoty. 
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Programovací tabulky

Systémové sekce 
 

[001] IP adresa modulu 
Implicitně: 0.0.0.0 
 

____________________________________ 
 

[002] Maska sítě 
Implicitně: 255.255.255.000 
 

____________________________________ 
 

[003] IP adresa brány 
Implicitně: 0.0.0.0 
 

____________________________________ 
 

[004] Interval kontroly spojení s přijímačem 
Implicitně: (0087 / 135 s). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 
 

____________ 
 

[005] První konfigurační kód 
 
 ___ [1] Ethernet přijímač č.1 – Kontrola  Implicitně: VYP 
 
 ___ [2] 3G/GPRS přijímač č.1 – Kontrola  Implicitně: VYP 
 
 ___ [3] Kontrola spojení   Implicitně: VYP 
 
 ___ [4] Primární komunikační kanál   
   Implicitně: VYP (TL2803G) a ZAP (3G2080) 
 ___ [5] Redundantní komunikace Implicitně: VYP 
 
 ___ [6] Vzdálený upgrade firmware  Implicitně: ZAP 
 
 ___ [7] Střídavý test přenosu  Implicitně: VYP 
 
 ___ [8] Porucha slabý 3G/GPRS signál Implicitně: VYP 
 

[006] Druhý konfigurační kód 
 
 ___ [1] Ethernet přijímač č.1 povolen Implicitně: ZAP 
 
 ___ [2] Ethernet přijímač č.2 povolen Implicitně: ZAP 
 
 ___ [4] 3G/GPRS přijímač č.1 povolen Implicitně: ZAP 
 
 ___ [5] 3G/GPRS přijímač č.2 povolen Implicitně: ZAP 
 
 ___ [7] DLS komunikace přes 3G/GPRS Implicitně: ZAP 
 
 ___ [8] Potlačení poruchy sítě Implicitně: VYP 
 
 

[007] IP adresa DNS serveru 1 
Implicitně: 0.0.0.0 
 

____________________________________ 
 

[008] IP adresa DNS serveru 2 
Implicitně: 0.0.0.0 
 

____________________________________ 
 

[009] Jazyk 
Implicitně: 01 

 
______ 

Programové sekce 
 
[010] Třetí konfigurační kód 
 
 ___ [1] Rezervováno   
 
 ___ [2] Video verifikace  Implicitně: VYP 
 
 ___ [3] Rezervováno  
 

[011] Přístupový kód 
Implicitně: CAFE. Platné hodnoty 0000 až FFFF. 
 
____________ 
 

[012] Příchozí port pro DLS 
Implicitně: (0BF6 / 3062). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 
 
____________ 
 

[013] Odchozí port pro DLS 
Implicitně: (0BFA / 3066). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 

 
____________ 
 

[015] DLS Call-Up IP 
Implicitně: 0.0.0.0 
 
____________________________________ 
 

[016] DLS Call-Up port 
Implicitně: (0000). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 
 
____________ 
 

[020] Časová zóna 
Implicitně: (00). Platné hodnoty 00 až FF. 

 
______ 
 

[021] Identifikační číslo 
Implicitně: FFFFFF. Platné hodnoty 000001 až FFFFFE.  
 
__________________ 

 

[022] Komunikační formát 
Implicitně: 04 
Zadejte 03 pro Contact ID a 04 pro SIA. 
 
______ 

 
[023] Přenosový kód Porucha komunikace s 
ústřednou 
Implicitně: FF.  
Zadejte 00 pro zakázání posílání nebo FF pro povolení 

 
______ 
 

[024] Přenosový kód Obnova po poruše 
komunikace s ústřednou 
Implicitně: FF.  
Zadejte 00 pro zakázání posílání nebo FF pro povolení 

 
______ 
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Nastavení testovacích přenosů 
 
[026] Ethernet přijímač 1 Přenosový kód 
testovacího přenosu 
Implicitně: FF.  
Zadejte 00 pro zakázání posílání nebo FF pro povolení 

 
______ 
 

[027] Ethernet přijímač 2 Přenosový kód 
testovacího přenosu 
Implicitně: FF.  
Zadejte 00 pro zakázání posílání nebo FF pro povolení 

 
______ 
 

[028] 3G/GPRS přijímač 1 Přenosový kód 
testovacího přenosu 
Implicitně: FF.  
Zadejte 00 pro zakázání posílání nebo FF pro povolení 

 
______ 
 

[029] 3G/GPRS přijímač 2 Přenosový kód 
testovacího přenosu 
Implicitně: FF.  
Zadejte 00 pro zakázání posílání nebo FF pro povolení 

 
______ 
 

[030] Přenosový kód Obnova po poruše 
komunikace 
Implicitně: FF.  
Zadejte 00 pro zakázání posílání nebo FF pro povolení 

 
______ 
 

[037] Přenosový kód Neúspěšná aktualizace 
firmware 
Implicitně: FF.  
Zadejte 00 pro zakázání posílání nebo FF pro povolení 

 
______ 
 

[095] Příchozí port pro DLS SA 
Implicitně: (0000). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 

 
____________ 
 

[096] Odchozí port pro DLS SA 
Implicitně: (0000). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 

 
____________ 
 

[097] DLS SA Call-Up IP 
Implicitně: 0.0.0.0 
 

____________________________________ 
 

[098] DLS SA Call-Up port 
Implicitně: (0000)  Platné hodnoty jsou 
0000 až FFFF. 

 
____________ 
 

[099] DLS SA heslo 
Implicitně: FFFFFFFF.  
Platné hodnoty 00000000 až FFFFFFFF.  

 
__________________ 

 

Programové sekce přijímače 
Ethernet 1 
 
[101] Ethernet přijímač 1 – ID kód 
Implicitně: 0000000000   
Platné hodnoty jsou 0000000001 až FFFFFFFFFE. 

 
______________________________ 
 

[102] Ethernet přijímač 1 – DNIS 
Implicitně: 000000   
Platné hodnoty jsou 000000 až FFFFFF. 

 
__________________ 
 

[103] Ethernet přijímač 1 IP adresa přijímače 
Implicitně: 127.000.000.001 
 

____________________________________ 
 

[104] Ethernet přijímač 1 – Cílový port 
Implicitně: (0BF5 / 3061). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 

 
____________ 
 

[105] Ethernet přijímač 1 – Zdrojový port 
Implicitně: (0BF4 / 3060). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 

 
____________ 
 

[106] Ethernet přijímač 1 – Jméno domény 
Implicitně: ( ) 
Lze zadat až 32 ASCII znaků. 
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Programové sekce přijímače 
Ethernet 2 
 
[111] Ethernet přijímač 2 – ID kód 
Implicitně: 0000000000 
Platné hodnoty jsou 0000000001 až FFFFFFFFFE. 
 

______________________________ 
 

[112] Ethernet přijímač 2 – DNIS 
Implicitně: 000000. Platné hodnoty 000000 až FFFFFF. 

 
__________________ 

 

[113] Ethernet přijímač 2 IP adresa přijímače 
Implicitně: 0.0.0.0 
 

____________________________________ 
 

[114] Ethernet přijímač 2 – Cílový port 
Implicitně: (0BF5 / 3061). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 

 
____________ 
 

[115] Ethernet přijímač 2 – Zdrojový port 
Implicitně: (0BF9 / 3065). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 

 
____________ 
 

[116] Ethernet přijímač 2 – Jméno domény 
Implicitně: ( ) 
Lze zadat až 32 ASCII znaků. 

 

 

Programové sekce Ethernet  
 
[124] Ethernet – Čas testu přenosu 
Implicitně: (9999) 
Platné hodnoty 00-23hodin (HH) a 00 až 59 minut (MM).  

 
____________ 
 

[125] Ethernet – Cyklus testu přenosu 
Implicitně: (000000) 
Platné hodnoty 000000 až 999999 minut. 

 
__________________ 
 

Programové sekce přijímače 
3G/GPRS 1 
 
[201] 3G/GPRS přijímač 1 – ID kód 
Implicitně: 0000000000 
Platné hodnoty jsou 0000000001 až FFFFFFFFFE. 
 

______________________________ 
 

[202] 3G/GPRS přijímač 1 – DNIS 
Implicitně: 000000. Platné hodnoty 000000 až FFFFFF. 

 
__________________ 

 

[203] 3G/GPRS přijímač 1 IP adresa přijímače 
Implicitně: 0.0.0.0 
 

____________________________________ 
 

[204] 3G/GPRS přijímač 1 – Cílový port 
Implicitně: (0BF5 / 3061). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 

 
____________ 
 

[205] 3G/GPRS přijímač 1 – APN 
Implicitně: ( ) 
Lze zadat až 32 ASCII znaků. 

 

 
[206] 3GGPRS přijímač 1 – Jméno domény 
Implicitně: ( ) 
Lze zadat až 32 ASCII znaků. 
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Programové sekce přijímače 
3G/GPRS 2 
 
[211] 3G/GPRS přijímač 2 – ID kód 
Implicitně: 0000000000  Platné 
hodnoty jsou 0000000001 až FFFFFFFFFE. 

 
______________________________ 
 

[212] 3G/GPRS přijímač 2 – DNIS 
Implicitně: 000000   
Platné hodnoty jsou 000000 až FFFFFF. 

 
__________________ 
 

[213] 3G/GPRS přijímač 2 IP adresa přijímače 
Implicitně: 0.0.0.0 
 

____________________________________ 
 

[214] 3G/GPRS přijímač 2 – Cílový port 
Implicitně: (0BF5 / 3061). Platné hodnoty 0000 až FFFF. 

 
____________ 
 

[215] 3G/GPRS přijímač 2 – APN 
Implicitně: ( ) 
Lze zadat až 32 ASCII znaků. 
 
 

[216] 3G/GPRS přijímač 2 – Jméno domény 
Implicitně: ( ) 
Lze zadat až 32 ASCII znaků. 
 

 

Programové sekce 3G/GPRS 
 
[221] 3G/GPRS Jméno přístupového bodu 
(APN) 
Implicitně: ( ) 
Lze zadat až 32 ASCII znaků. 
 

 
[222] 3G/GPRS Přihlašovací jméno 
Implicitně: ( ) 
Lze zadat až 32 ASCII znaků. 
 

 
[223] 3G/GPRS Heslo 
Implicitně: ( ) 
Lze zadat až 32 ASCII znaků. 
 

 
[224] 3G/GPRS – Čas testu přenosu 
Implicitně: (9999) 
Platné hodnoty 00-23hodin (HH) a 00 až 59 minut (MM).  

 
____________ 
 

[225] 3G/GPRS – Cyklus testu přenosu 
Implicitně: (000000) 
Platné hodnoty 000000 až 999999 minut. 

 
__________________ 

 

[226] 3G/GPRS – Zpoždění poruchy sítě 
Implicitně: (0F). Platné hodnoty 00 až FF. 
 
______ 
 

Programové sekce SMS 
 
[301] První konfigurační kód SMS zpráv 
 
 ___ [1] SMS oznámení  Implicitně: ZAP 
 
 ___ [3] Ovládání SMS  Implicitně: ZAP 
 
 ___ [5] Formát SMS zpráv   Implicitně: VYP 
 
 ___ [6] Hromadné SMS zprávy Implicitně: VYP 
 

[307] Oddělovač 
Implicitně: 20 
Platné hodnoty jsou 00 až FF. Hexadecimální hodnota 
čísla ‘20’ odpovídá znaku mezera. 

 
______ 
 

[311]-[342] Telefonní čísla pro SMS 1-32 
Implicitně: ( ) 
Lze zadat až 32 ASCII znaků. 
 
 

[343]-[374] Směrování událostí na telefonní 
čísla pro SMS 1-32 
 
 ___ [1] SMS oznámení Alarmy a obnovy Implicitně: ZAP 
 
 ___ [2] SMS oznámení Tampery a obnovy Implicitně: ZAP 
 
 ___ [3] SMS oznámení Zapnutí a vypnutí Implicitně: ZAP 
 
 ___ [4] SMS oznámení Poruchové stavy Implicitně: ZAP 
 
 ___ [5] SMS oznámení Systémové testy Implicitně: ZAP 
 
 ___ [6] SMS oznámení Interní události Implicitně: ZAP 
 
 ___ [7] SMS oznámení Funkce povolena Implicitně: ZAP 
 
 ___ [8] Ovládání SMS Funkce povolena Implicitně: ZAP 
 

[375]-[406] Přiřazení bloků k telefonním 
číslům pro SMS 1-32  
Implicitně: 00  
Platné hodnoty jsou 00 až FF.  
00 – všechny bloky, 01-08 – Blok 1-8, FF - Vypnuto. 

 
______ 
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Události zabezpečovací ústředny 

[451] Bezpečnostní poplach 
Implicitně: (Bezpecnostni poplach) 
 

 
[452] Bezpečnostní poplach ukončen 
Implicitně: (Bezpecnostni poplach ukoncen) 
 

 
[453] Požární poplach 
Implicitně: (Pozarni poplach) 
 

 
[454] Požární poplach ukončen 
Implicitně: (Pozarni poplach ukoncen) 
 

 
[455] Poplach na 24 hod. zóně 
Implicitně: (Poplach na 24 hod. zone) 
 

 
[456] Poplach na 24 hod. zóně ukončen 
Implicitně: (Poplach na 24 hod. zone ukoncen) 
 

 
[457] Poplach typu přepadení 
Implicitně: (Poplach typu prepadeni) 
 

 
[458] Poplach typu přepadení ukončen 
Implicitně: (Poplach typu prepadeni ukoncen) 
 

 
[459] Poplach typu plyn 
Implicitně: (Poplach typu plyn) 
 

 
[460] Poplach typu plyn ukončen 
Implicitně: (Poplach typu plyn ukoncen) 
 

 
[461] Poplach typu vysoká teplota  
Implicitně: (Poplach typu vysoka teplota) 
 

 
[462] Poplach typu vysoká teplota ukončen 
Implicitně: (Poplach typu vysoka tepl. ukoncen) 
 

 
[463] Poplach typu lékař 
Implicitně: (Poplach typu lekar) 
 

 

[464] Poplach typu lékař ukončen 
Implicitně: (Poplach typu lekar ukoncen) 
 

 
[465] Poplach typu tíseň 
Implicitně: (Poplach typu tisen) 
 

 
[466] Poplach typu tíseň ukončen 
Implicitně: (Poplach typu tisen ukoncen) 
 

 
[467] Poplach typu nouze 
Implicitně: (Poplach typu nouze) 
 

 
[468] Poplach typu nouze ukončen 
Implicitně: (Poplach typu nouze ukoncen) 
 

 
[469] Poplach typu sprinkler 
Implicitně: (Poplach typu sprinkler) 
 

 
[470] Poplach typu sprinkler ukončen 
Implicitně: (Poplach typu sprinkler ukoncen) 
 

 
[471] Poplach typu zaplavení 
Implicitně: (Poplach typu zaplaveni) 
 

 
[472] Poplach typu zaplavení ukončen 
Implicitně: (Poplach typu zaplaveni ukoncen) 
 

 
[473] Poplach typu nízká teplota 
Implicitně: (Poplach typu nizka teplota) 
 

 
[474] Poplach typu nízká teplota ukončen 
Implicitně: (Poplach typu nizka tepl. ukoncen) 
 

 
[475] Porucha požární zóny s kontrolou 
Implicitně: (Porucha pozarni zony s kontrolou) 
 

 
[476] Požární zóna s kontrolou OK 
Implicitně: (Pozarni zona s kontrolou OK) 
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[477] Poplach CO 
Implicitně: (Poplach CO) 
 

 
[478] Poplach CO ukončen 
Implicitně: (Poplach CO ukoncen) 
 

 
[479] Poplach zaplavení 
Implicitně: (Poplach zaplaveni) 
 

 
[480] Poplach zaplavení ukončen 
Implicitně: (Poplach zaplaveni ukoncen) 
 

 
[481] Rychlé odpojení 
Implicitně: (Rychle odpojeni) 
 

 
[482] Rychlé odpojení ukončeno 
Implicitně: (Rychle odpojeni ukonceno) 
 

 
[483] Poplach na pomocném vstupu 
Implicitně: (Poplach na pomocnem vstupu) 
 

 
[484] Poplach na pomocném vstupu 
ukončen 
Implicitně: (Poplach na pomoc. vstupu 
ukoncen) 
 

 
[485] Porucha kontroly modulů 
Implicitně: (Porucha kontroly modulu) 
 

 
[486] Kontrola modulů OK 
Implicitně: (Kontrola modulu OK) 
 

 
[487] Vložen kód nátlaku 
Implicitně: (Vlozen kod natlaku) 
 

 
[500] Zabezpečovací ústředna 
Implicitně: (Zabezpecovaci ustredna) 
 

 
[501] Narušení systému 
Implicitně: (Naruseni systemu) 
 

 

[502] Narušení systému ukončeno 
Implicitně: (Naruseni systemu ukonceno) 
 

 
[503] Generální systémová porucha 
Implicitně: (Generalni systemova porucha) 
 

 
[504] Ukončení gen. systémové poruchy 
Implicitně: (Ukonceni gen. systemove poruchy) 
 

 
[505] Porucha síťového napájení 
Implicitně: (Porucha sitoveho napajeni) 
 

 
[506] Síťové napájen je v pořádku 
Implicitně: (Sitove napajeni je v poradku) 
 

 
[507] Porucha napájecího výstupu 
Implicitně: (Porucha napajeciho vystupu) 
 

 
[508] Napájecí výstup je v pořádku 
Implicitně: (Napajeci vystup je v poradku) 
 

 
[509] Porucha baterie 
Implicitně: (Porucha baterie) 
 

 
[510] Baterie je v pořádku 
Implicitně: (Baterie je v poradku) 
 

 
[511] Porucha sirénového obvodu 
Implicitně: (Porucha sirenoveho obvodu) 
 

 
[512] Sirénový obvod je v pořádku 
Implicitně: (Sirenovy obvod v poradku) 
 

 
[513] Porucha telefonní linky 
Implicitně: (Porucha telefonni linky) 
 

 
[514] Telefonní linka v pořádku 
Implicitně: (Telefonni linka v poradku) 
 

 
[515] Porucha komunikace s PCO 
Implicitně: (Porucha komunikace s PCO) 
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[516] Komunikace s PCO v pořádku 
Implicitně: (Komunikace s PCO v poradku) 
 

 
[517] Porucha požární zóny 
Implicitně: (Porucha pozarni zony) 
 

 
[518] Porucha požární zóny ukončena 
Implicitně: (Porucha pozarni zony ukoncena) 
 

 
[519] Porucha zóny 
Implicitně: (Preruseni zony) 
 

 
[520] Přerušení zóny ukončeno 
Implicitně: (Preruseni zony ukonceno) 
 

 
[521] Porucha zóny 
Implicitně: (Porucha zony) 
 

 
[522] Porucha zóny ukončena 
Implicitně: (Porucha zony ukoncena) 
 

 
[523] Náhradní komunikátor v poruše 
Implicitně: (Nahradni komunikator v poruse) 
 

 
[524] Náhradní komunikátor OK 
Implicitně: (Nahradni komunikator OK) 
 

 
[525] Porucha modulu 
Implicitně: (Porucha modulu) 
 

 
[526] Modul OK 
Implicitně: (Modul OK) 
 

 
[527] Porucha bezdrát. zařízení 
Implicitně: (Porucha bezdrat. zarizeni) 
 

 
[528] Bezdrát. zařízení OK 
Implicitně: (Bezdrat. zarizeni OK) 
 

 
[551] Vypnul 
Implicitně: (Vypnul)  
 

 

[552] Zapnul 
Implicitně: (Zapnul) 
 

 
[553] Zvláštní vypnutí 
Implicitně: (Vypnuto jinak nez kodem) 
 

 
[554] Zvláštní zapnutí 
Implicitně: (Zapnuto jinak nez kodem)  
 

 
[555] Automatické vypnutí 
Implicitně: (Automaticke vypnuti) 
 

 
[556] Automatické zapnutí 
Implicitně: (Automaticke zapnuti) 
 

 
[557] Zrušení automatického zapínání 
Implicitně: (Zruseni automatického zapinani) 
 

 
[558] Kontrola vypnutí 
Implicitně: (Kontrola vypnuti) 
 

 
[559] Nebylo včas zapnuto 
Implicitně: (Nebylo včas zapnuto) 
 

 
[560] Vypnuto po alarmu 
Implicitně: (Vypnuto po alarmu) 
 

 
[561] Došlo k alarmu po zapnutí 
Implicitně: (Doslo k alarmu po zapnuti) 
 

 
[562] Chyba při odchodu 
Implicitně: (Chyba pri odchodu) 
 

 
[563] Studený start 
Implicitně: (Studeny start) 
 

 
[564] Zapnuto s odpojenými zónami 
Implicitně: (Zapnuto s odpojenymi zonami) 
 

 
[565] Odpojená zóna 
Implicitně: (Odpojena zona) 
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[566] Aktivace odpojené zóny 
Implicitně: (Aktivace odpojene zony) 
 

 
[567] Potvrzen bezpečnostní poplach 
Implicitně: (Potvrzen bezpecnostni poplach) 
 

 
[568] Bezpečnostní poplach nepotvrzen 
Implicitně: (Bezpecnostni poplach nepotvrzen) 
 

 
[569] Alarm zrušen 
Implicitně: (Alarm zrusen) 
 

 
[570] Přepadení potvrzeno 
Implicitně: (Prepadeni potvrzeno) 
 

 
[571] Zahájení testu chůzí 
Implicitně: (Zahajeni testu chuzi) 
 

 
[572] Ukončení testu chůzí 
Implicitně: (Ukonceni testu chuzi) 
 

 
[573] Testovací zpráva 
Implicitně: (Testovaci zprava) 
 

 
[574] Periodický test 
Implicitně: (Periodicky test) 
 

 
[575] Periodický test s poruchou 
Implicitně: (Periodicky test s poruchou) 
 

 
[576] Zahájení dálkového programování 
Implicitně: (Zahajeni dalkoveho programovani) 
 

 

[577] Ukončení dálkového programování 
Implicitně: (Ukonceni dalkoveho programovani) 
 

 
[578] Zahájení DLS SA programování 
Implicitně: (Zahajeni DLS SA programovani) 
 

 
[579] Ukončení DLS SA programování 
Implicitně: (Ukonceni DLS SA programovani) 
 

 
[580] Zahájení místního programování 
Implicitně: (Zahajeni mistniho programovani) 
 

 
[581] Ukončení místního programování 
Implicitně: (Ukonceni mistniho programovani) 
 

 
[582] Zahájeno nahrávání FW 
Implicitně: (Zahajeno nahravani FW) 
 

 
[583] FW úspěšně nahrán 
Implicitně: (FW uspesne nahran) 
 

 
[584] Nahrávání FW selhalo 
Implicitně: (Nahravani FW selhalo) 
 

 
[585] Nepravidelnost 
Implicitně: (Nepravidelnost) 
 

 
[586] Klávesnice uzamčena 
Implicitně: (Klavesnice uzamcena) 
 

 
[587] Paměť událostí téměř plná 
Implicitně: (Pamet udalosti temer plna) 
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Vlastní události 
 
[593] Porucha komunikace s ústřednou 
Implicitně: (Porucha komunikace s ustrednou) 
 

 
[594] Komunikace s ústřednou v pořádku 
Implicitně: (Komunikace s ustrednou v 
poradku) 
 

 

[595] Komunikátor přeprogramován 
Implicitně: (Komunikator preprogramovan) 
 

 
[596] FW komunikátoru aktualizován 
Implicitně: (FW komunikatoru aktualizovan) 
 

 
[600] Náhradní komunikátor 
Implicitně: (Modul) 
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Funkce Ovládání SMS 
 
[601] Zapnutí v režimu Doma 

Implicitně: (Zapnuti Doma) 
 

 
[602] Zapnutí v režimu Odchod 

Implicitně: (Zapnuti Odchod) 
 

 
[603] Zapnutí v režimu Noc 

Implicitně: (Zapnuti Noc) 
 

 
[604] Vypnutí 

Implicitně: (Vypnuti) 
 

 
[605] Aktivace ovládacího výstupu 1 

Implicitně: (Aktivace vystupu 1) 
 

 
[606] Aktivace ovládacího výstupu 2 

Implicitně: (Aktivace vystupu 2) 
 

 
[607] Aktivace ovládacího výstupu 3 

Implicitně: (Aktivace vystupu 3) 
 

 
[608] Aktivace ovládacího výstupu 4 

Implicitně: (Aktivace vystupu 4) 
 

 
[609] Deaktivace ovládacího výstupu 1 

Implicitně: (Deaktivace vystupu 1) 
 

 
[610] Deaktivace ovládacího výstupu 2 

Implicitně: (Deaktivace vystupu 2) 
 

[611] Deaktivace ovládacího výstupu 3 
Implicitně: (Deaktivace vystupu 3) 
 

 
[612] Deaktivace ovládacího výstupu 4 

Implicitně: (Deaktivace vystupu 4) 
 

 
[613] Odpojení zóny 

Implicitně: (Odpojeni) 
 

 
[614] Ukončení odpojení zóny 

Implicitně: (Zruseni odpojeni) 
 

 
[615] Zjištění stavu 

Implicitně: (Stav) 
 

 
[616] Paměť poplachů 

Implicitně: (Poplachy) 
 

 
[617] Nápověda 

Implicitně: (Napoveda) 
 

 
[618] Zjištění kreditu 

Implicitně: (Kredit) 
 

 
[619] LCD zpráva 

Implicitně: (LCD zprava) 
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Odpovědi pro funkce Ovládání SMS 
 
[621] Funkce úspěšně provedena 
Implicitně: (Probehlo uspesne) 
 

 
[622] Funkce nebyla provedena 
Implicitně: (Neprobehlo) 
 

 
[623] Chybný příkaz 
Implicitně: (Chybny prikaz) 
 

 
[624] Zapnuto v režimu Doma 
Implicitně: (Zapnuto v rezimu Doma) 
 

 
[625] Zapnuto v režimu Odchod 
Implicitně: (Zapnuto v rezimu Odchod) 
 

 
[626] Zapnuto v režimu Noc 
Implicitně: (Zapnuto v rezimu Noc) 
 

 
[627] Systém vypnut a připraven 
Implicitně: (System vypnut a pripraven) 
 

 

[628] Systém vypnut a nepřipraven 
Implicitně: (System vypnut a nepripraven) 
 

 
[629] Systém v poplachu 
Implicitně: (je v poplachu) 
 

 
[630] Porucha systému 
Implicitně: (Pozadovan servis ustredny) 
 

 
[631] Žádné poplachy v paměti 
Implicitně: (Zadne poplachy v pameti) 
 

 
[632] Stav kreditu 
Implicitně: (Kredit:) 
 

 
[633] Zjištění stavu kreditu 
Implicitně: (*123#) 
 

 
[634] Kód odpovědi 
Implicitně: (Kod odpovedi) 
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[663] 2 konfigurační kód Integrace 
 

___ [1] Integrace přes sériový port Implicitně: ZAP 
 
 ___ [2] Integrace přes 3G/GPRS Implicitně: VYP 
 
 ___ [3] Integrace přes Ethernet  Implicitně: VYP 
 
 ___ [4] Rezervováno 
 
 ___ [5] Implicitní integrační protokol Implicitně: ZAP 
 
 ___ [6] Rezervováno 
 
 ___ [7] Rezervováno 
 
 ___ [8] Rezervováno 
 

[664] 3 konfigurační kód Integrace 
 
 ___  [1] UDP dotazování  Implicitně: VYP 
 
 ___ [2] HTTP dotazování  Implicitně: ZAP 
 
 ___ [3] Real-time upozornění   Implicitně: ZAP 
 
 ___  [4] Upozornění sleduje dotazy Implicitně: ZAP 
 
 ___ [5] Rezervováno 
 
 ___  [6] Rezervováno 
 
 ___  [7] Rezervováno 
 
 ___  [8] Rezervováno 
 
 

 [665] Interval dotazování pro Integraci 
 
Implicitně: (0005) 
Platné hodnoty jsou 0000-FFFF. 
 
 ____________ 
 
 

 [901] Diagnostický testovací přenos 
 

____ [1] Ethernet 1  Implicitně: VYP 
 
 ____ [2] Ethernet 2  Implicitně: VYP 
 
 ____ [3] Rezervováno 
 
 ____ [4] Rezervováno 
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Systémové informace (pouze pro čtení) 
 
[983] Diagnostika aktualizace firmware 
 
[984] Stav komunikátoru 
 
[985] Stav přihlašování k GSM síti 
 
[987] Verze jazyka 
 
[988] IP adresa DNS serveru 1 
 
____________________________________ 
 

[989] IP adresa DNS serveru 2 
 
____________________________________ 
 

[991] Verze firmware 
 
________________________ 
 

[992] Ethernet – IP adresa komunikátoru 
 
____________________________________ 
 

[993] Ethernet – IP adresa brány 
 
____________________________________ 
 

[994] 3G/GPRS – IP adresa brány 
 
____________________________________ 
 

[995] Výrobní sériové číslo SIM 
 

 
[996] Telefonní číslo GSM 
 

 
[997] IMEI číslo 
 

 
[998] MAC adresa 
 

 

Reset modulu / Restart modulu 
 
[999] Reset modulu / Restart modulu 
Implicitně: (99) 
Platné hodnoty jsou 00, 11 a 55. 

 
______ 
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Záruční podmínky  
Digital Security Controls Ltd. (DSC), ručí původnímu 
majiteli po dobu 12-ti měsíců, že výrobek používaný 
normálním způsobem, bude bez závad způsobených 
materiálem nebo výrobním postupem. Během této doby 
DSC bezplatně opraví nebo vymění vadný výrobek, 
bude-li vrácen zpět do výrobního podniku. Na vyměněné 
nebo opravené díly poskytne záruku na zbytek původní 
záruční doby, nebo na dobu 90 dní, je-li zbytek záruční 
doby kratší. Původní vlastník musí bezodkladně písemně 
informovat DSC o závadě způsobené materiálem nebo 
výrobním postupem a toto písemné oznámení musí být 
doručeno do DSC před uplynutím záruční doby. Záruka 
se netýká  na software a všechny softwarové produkty 
jsou prodávány uživateli s podmínkami licenční smlouvy 
k softwaru, které jsou součástí výrobku. Zákazník přebírá 
veškerou odpovědnost za jeho výběr, instalaci, 
používání a údržbu výrobků zakoupených od DSC.  

Mezinárodní záruka 
Záruka pro mezinárodní zákazníky je stejná jako pro 
zákazníky na území Kanady a USA, s tou výjimkou, že 
DSC neodpovídá za žádné celní poplatky, daně nebo 
DPH, které mohou vzniknout při reklamačním řízení.  

Uplatnění záruky 
Nárokujete-li záruční opravu, vraťte porouchané zařízení 
zpět do místa nákupu. Všichni autorizovaní distributoři a 
dealeři mají svůj postup při vyřizování záruky. Každý, 
kdo vrací zboží zpět do DSC, musí napřed získat tzv. 
autorizační číslo. DSC nebude akceptovat žádné 
navrácené zboží, kterému nebylo prvně přiděleno 
autorizační číslo.  

Neplatná záruka 
Tato záruka se týká pouze závad způsobených vadou 
materiálu a výrobního postupu vzniklých během 
normálního užívání. Záruka nepokrývá: 
 poškození vzniklé dopravou a manipulací 
 poškození způsobené živelnou pohromou jako je 

požár, povodeň, vichřice, zemětřesení nebo blesk 
 poškození z příčin neovlivnitelných ze strany DSC, 

jako jsou vysoké napětí, mechanický náraz nebo 
zalití vodou 

 poškození nesprávným zapojením, úpravami, 
modifikacemi nebo cizími předměty 

 poškození způsobené periferiemi (mimo 
dodávaných DSC) 

 poškození provozem v nesprávném pracovním 
prostředí 

 poškození způsobené použitím výrobku pro jiné 
účely než pro které byl navržen 

 poškození nesprávnou údržbou 
 poškození vzniklé jiným zneužitím, manipulací 

nebo nesprávnou aplikací výrobku 

DSC si vyhrazuje právo vyměnit výrobek, pokud se 
nepodaří v odpovídající době provést jeho opravu.  DSC 
není za žádných okolností odpovědné za jakékoliv 
zvláštní, nahodilé nebo následné ztráty způsobené 
nedodržením záručních podmínek, nedodržením 
smlouvy, nedbalostí, porušením odpovědnosti nebo 
jiným právnickým vyjádřením téhož. Tyto ztráty zahrnují 
mimo jiné ztrátu zisku, ztrátu výrobku a souvisejícího 
zařízení, cenu zařízení, cenu náhradního nebo 
vyměněného zařízení, vybavení nebo služeb, ztrátového 
času, nároky třetích stran, včetně zákazníků a poškození 
majetku.  

Neplatnost ostatních záruk 
Tyto záruční podmínky vyjadřují záruku kompletně a 
nahrazují veškeré jiné záruční podmínky ať již vyjádřené 
nebo vyplývající (včetně všech zvláštních účelových 
záručních podmínek podporujících prodej). DSC neurčil 
ani neautorizoval žádnou další osobu, aby jeho jménem 
modifikovala nebo měnila tyto záruční podmínky, ani aby 
pro něj přijala jinou záruku nebo odpovědnost za jeho 
výrobek.  
UPOZORNĚNÍ: DSC doporučuje, aby byl každý systém 
pravidelně testován. Avšak navzdory pravidelnému 
testování, vlivem (mimo jiné) kriminálních záměrů nebo 
elektrického výpadku, se může stát, že výrobek v 
předpokládané funkci selže.  

Uzamčení instalačního kódu 
Bude-li jediným evidentním problémem ústředny 
navrácené do DSC tzv. uzamčení instalačního kódu, 
bude odblokování této funkce provedeno za poplatek.  

Pozáruční opravy 
DSC bude dle vlastního uvážení v pozáruční době 
opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle 
následujících podmínek. Kdokoliv vrací vadné zboží do 
DSC musí napřed získat autorizační číslo. DSC nebude 
akceptovat žádné navrácené zboží, kterému nebylo 
prvně přiděleno autorizační číslo. Výrobek, který DSC 
určí jako opravitelný bude opraven a zaslán zpět. Za 
každou opravu bude účtován stanovený poplatek. 
Poplatky stanovené DSC mohou být občas 
obměňované.  
Výrobky, které DSC určí jako neopravitelné, budou 
vyměněny za podobný výrobek dostupný v době 
výměny. Za každý takto vyměněný výrobek bude 
účtována jeho současná tržní cena.
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Důležitá poznámka: Software DSC, který je prodáván buď s 

určitým produktem, nebo samostatně je chráněn autorským 
zákonem a je prodáván s následujícími licenčními podmínkami: 
 Tato smlouva (EULA) je právním vztahem mezi koncovým 

uživatelem (firma nebo osoba, která získala software a 
související hardware) a Digital Security Controls, divizí Tyco 
Safety Products Canada Ltd. (DSC), výrobcem integrovaných 
bezpečnostních systémů, software a dalších souvisejících 
produktů a komponentů (dále Hardware). 

 Jestliže je softwarový produkt (dále Softwarový produkt nebo 
Software) určen k prodeji spolu s Hardware a není dodán spolu 
s určeným novým Hardware, nesmí být používán, kopírován ani 
instalován. Software určený pro PC může obsahovat související 
médium, tištěný materiál a „online“ nebo elektronickou 
dokumentaci. 

 Jakýkoliv další Software dodávaný se Softwarovým produktem 
a který je licencován samostatnou licenční smlouvou musí být 
používán v souladu s touto samostatnou smlouvou. 

 Instalací, kopírováním, stahováním, ukládáním a jakoukoliv 
manipulací se Softwarovým produktem uživatel 
bezpodmínečně souhlasí s dodržováním této EULA i když se 
tato jeví jako modifikace jakékoliv předchozí smlouvy. Pokud 
uživatel nesouhlasí s podmínkami této EULA, DSC mu 
neuděluje licenci k užívání Softwarového produktu a uživatel 
nemá žádné právo k jeho užívání. 

Licence pro užívání Softwarového produktu: 
Softwarový produkt je chráněn autorským právem a 
mezinárodními autorskými dohodami stejně jako dalšími zákony 
na ochranu duševního vlastnictví. Softwarový produkt je 
licencován, nikoliv prodáván. 
1. Práva licence. Tato EULA zaručuje uživateli 
následující práva: 
(a) Instalace Software a jeho užívání – s každou získanou 

licencí je možné instalovat a užívat pouze jednu kopii 
Softwarového produktu 

(b) Uložení/síťové použití – Softwarový produkt nesmí být 
instalován, zpřístupněn, vystaven, spuštěn, sdílen nebo 
používán současně na nebo z více PC, včetně pracovních 
stanic, terminálů nebo jiných digitálních elektronických 
zařízení (dále Zařízení). Jinými slovy pro každou pracovní 
stanici je vyžadována samostatná licence. 

(c) Záložní kopie – uživatel je oprávněn vyrobit jednu záložní 
kopii Softwarového produktu a to výhradně pro účely zálohy 
a archivace. Mimo výjimky uvedené v této EULA je zakázáno 
pořizování kopií Softwarového produktu včetně tištěných 
materiálů dodávaných s ním. 

2. Popis dalších práv a omezení. 
(a) Omezení zpětného inženýrství, dekompilace – zakazuje 

se jakákoliv činnost podobná zpětnému inženýrství nebo 
rekompilaci mimo případy kdy je tato činnost výhradně 
povolena příslušným zákonem nebo předpisem navzdory 
tomuto omezení. Není dovoleno provádět jakékoliv změny 
softwarového produktu bez písemného povolení 
oprávněného pracovníka DSC. Není dovoleno odstraňovat 
ze Softwarového produktu jakékoliv proprietární poznámky, 
značky nebo popisy. Uživatel musí akceptovat opatření pro 
užívání Softwarového produktu v souladu s touto EULA. 

(b) Softwarový produkt je licencován jako jeden celek a jeho 
komponenty nesmí být rozdělovány a používány na více 
Hardware. 

(c) Jeden Integrovaný produkt – pokud uživatel získá 
Software spolu s Hardware, je Softwarový produkt 
licencován spolu s Hardware jako jeden Integrovaný produkt. 
V tomto případě smí být Softwarový produkt používán pouze 
s dodaným Hardware tak, jak je určeno dále v této EULA.  

(d) Pronájem - Uživatel nesmí pronajímat ani půjčovat 
Softwarový produkt. Nesmí jej poskytnout třetím osobám ani 
umístit na server nebo Web prezentace za účelem 
stahování. 

(e) Předávání Software dál – Uživatel smí předat dál všechna 
svá práva získaná touto EULA pouze jako součást trvalého 
prodeje nebo předání Hardware. V tomto případě si nesmí 
ponechat žádné kopie. Softwarový produkt lze takto předat 
pouze kompletní, se všemi komponenty, nosnými médii a 
tištěným materiálem, upgrady a touto EULA a za 
předpokladu, že příjemce souhlasí s podmínkami této EULA. 
Jestliže je Softwarový produkt upgrade, každý transfer musí 
obsahovat všechny předchozí verze.  

(f) Ukončení – bez ohledu na jiná práva, DSC může ukončit 
platnost této EULA, v případě porušení jejích podmínek ze 
strany uživatele. V tomto případě musí uživatel zničit 
všechny kopie a součásti Softwarového produktu. 

(g) Chráněné značky – tato EULA nezaručuje uživateli žádná 
práva k chráněným značkám DSC a jeho dodavatelům. 

3. Autorské právo. 
Všechna práva na ochranu duševního vlastnictví k Softwarovému 
produktu (zahrnující ale neomezující se pouze na všechny 
obrázky, fotografie a texty v Softwarovém produktu), souvisejícím 
tištěném materiálu a všem kopiím Softwarového produktu, jsou ve 
vlastnictví DSC a jeho dodavatelů. Je zakázáno kopírovat tištěný 
materiál dodávaný se Softwarovým produktem. Všechna práva na 
ochranu duševního vlastnictví k obsahu dosažitelného pomocí 
Software jsou majetkem příslušných majitelů a mohou být 
chráněna příslušnými autorskými zákony, právy a předpisy na 
ochranu duševního vlastnictví . Tato EULA nedává uživateli žádná 
práva k tomuto obsahu. Všechna práva v této EULA výhradně 
neuvedená patří DSC a jeho dodavatelům. 
4. Omezení exportu. 
Uživatel se zavazuje, že Softwarový produkt nebude exportovat 
ani re-exportovat do země, nebo osobě, která je součástí 
Kanadských exportních omezení.    
5. Právní úprava. Tato EULA je sestavena podle právních 
předpisů provincie Ontario v Kanadě. 
6. Arbitráž 
Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto EULA budou řešeny 
finálním a závazným rozhodnutím v souladu s Arbitrážním řádem, 
a strany ve sporu se zavazují toto rozhodnutí dodržet. Arbitráž se 
koná v Torontu v Kanadě a její úřední jazyk je angličtina. 
7. Záruky 
(a) Bez záruky - DSC nabízí Softwarový produkt „tak, jak je“ a 

bez záruky. DSC nezaručuje, že Software splní očekávání a 
požadavky uživatele nebo že bude jeho funkce trvalá a bez 
poruch. 

(b) Změny v provozním prostředí - DSC není odpovědné za 
problémy vzniklé díky změnám vlastností Hardware, nebo za 
problémy vzniklé interakcí Softwarového produktu se 
software nebo hardware jiného výrobce.  

(c) Omezení odpovědnosti, záruka odpovídající podílu na 
risku - V každém případě, kdy místní předpis nařizuje záruky 
nebo podmínky nestanovené v této EULA, je veškerá 
odpovědnost z jakékoliv klauzule v této EULA limitována 
částkou, která byla uhrazena za licenci k Softwarovému 
produktu, zvýšená o 5 CAD (kanadské dolary). Protože 
některé jurisdikce nedovolují zřeknutí se nebo omezení 
odpovědnosti za škody způsobené provozem, nemusí být 
výše uvedené omezení platné v každém případě. 

(d) Odvolání záruky - Tento popis záruky zahrnuje veškerou 
záruku a nahrazuje veškeré další záruky ať již vyjádřené 
nebo vyplývající (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro 
určitá použití), a všechny další povinnosti a odpovědnost na 
straně DSC. DSC žádné další záruky neposkytuje. DSC 
neurčuje ani neautorizuje žádnou další osobu k jednání 
jménem DSC o změnách v této záruce ani k poskytnutí jiné 
záruky nebo odpovědnosti v souvislosti s tímto Softwarovým 
produktem. 

(e) Zvláštní opatření a omezení záruky - DSC není za 
žádných okolností odpovědné za jakékoliv mimořádné, 
náhodné, následné nebo nepřímé škody v souvislosti s 
nedodržením záruky, nesplněním smlouvy, nedbalostí nebo 
jinou právní teorií. Tyto škody zahrnují (ale neomezují se 
pouze na) ušlý zisk, ztrátu Softwarového produktu nebo 
souvisejícího zařízení, kapitálové hodnoty, cenu náhradního 
nebo vyměněného zařízení, vybavení nebo služeb, ztrátu 
času, nároky třetích osob včetně zákazníků a poškození na 
majetku.  

Upozornění: DSC doporučuje celý zabezpečovací systém 
pravidelně testovat. Navzdory tomu může Softwarový produkt 
například vlivem úmyslného poškození nebo elektrické poruchy (a 
jiných vlivů) selhat v očekávané funkci. 



Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

  

Instalace dle EN50131 
1. Náhradní komunikátor TL2803G(R)-EU nebo 3G2080(R)-EU je monitorován zabezpečovací 

ústřednou a je naprogramován z instalačního režimu ([*][8], sekce [851]). Komunikátor je 
připojen na PC-Link konektor ústředny, jak je znázorněno na obrázku obsažené v tomto 
manuálu. 

2. Ethernetový port je chráněn proti přepětí až do 2,5kV a Ethernetový port i 3G/GPRS kanál 
mají odolnost na elektromagnetické pole až do 10V/m, což bylo testováno dle normy 
EN50130-4. 

3. Z hlediska elektromagnetického rušení jsou komunikátory TL2803G(R)-EU, 3G2080(R)-EU 
zařízení třídy B podle normy EN61000-6-3/EN55022/CISPR22. 

4. TL2803G(R)-EU, 3G2080(R)-EU používají šifrování AES 128-bitů a umožňují kontrolu stavu 
(heartbeat) přenosové cesty 3G/GPRS a Internet/Ethernet. Splňuje úrovně zabezpečení S2 
podle EN50136-2-1 (EN50131-1). Ověřuje se pravost každé zprávy odeslané do 
kompatibilního  
IP přijímače na PCO a splňuje úroveň I2 týkající se zabezpečení informací. 

5. Komunikátor TL2803G(R)-EU má dva komunikační kanály: 
Ethernet 10/100BaseT a 3G/GPRS komunikační kanál, které mohou být použity v 
redundantním režimu nebo v režimu záloha, podle nastavení odpovídající volby v sekci 
[851][005].  

Komunikátor 3G2080(R)-EU má pouze jeden komunikační kanál:  
3G/GPRS komunikační kanál využívá mobilní síť na frekvenci 900/1800/2100MHz. 

 
TL2803GR-EU, TL2803G-EU, 3G2080R-EU, 3G2080-EU byly certifikovány u Telefication podle 
normy EN50131-1 na stupeň 2, třídy II a ATS třídy 3,4,5.  
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