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Následující technická informace ukazuje způsob nastavení a možnosti komunikace ústředny Galaxy Flex 3 
na podrobném popisu jednoho z možných nastavení. Popis není zdaleka vyčerpávající, protože nové řešení 
komunikační části dává možnost mnoha dalších kombinací. Nicméně popis naprogramování základních 
komunikačních kanálů dává představu o tom, jakým způsobem řešit přenosy zpráv z ústředny k cílovému 
adresátovi.  

Menu „56.1=Prenos zprav“ 

Menu „56.1.1=Prijimace“ 
Nastavení až devíti přijímačů (1=Prijimac 1 až 9=Prijimac 9). V následující části je nastavení přijímač č.1 
pro komunikaci po telefonní lince formátem Contact ID: 
 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 
  

 
 
Pokud je požadována pouze komunikace po telefonní lince nebo např. prostřednictvím radiového 
objektového zařízení, které vyžaduje připojení na telefonní komunikátor pracující s formátem CID, je 
hotovo a netřeba nastavovat další přijímače. My však nastavíme přijímač č.2, který bude komunikovat po 
GSM kanálu a bude posílat SMS zprávy ( je třeba mít osazený GSM/GPRS modul A081). Je vidět, že 
struktura programování je shodná s nastavením přenosu po telefonní lince:  
 

Volba komunikačního 
média. 

 

Volba formátu zpráv 
přenosu.  Zvolen formát 
CID. Je možné volit :1-
DTMF, 2-SIA, 3-Microtech, 
4-CID a 5-SMS. 

 

Volba cíle přenosu = v tomto 
případě telefonního čísla PCO. 

Nastavení autotestu  - začátek 
autotestu, interval mezi 
testovacími zprávami, 
inteligentní test (je-li povolen, 
není vyslána testovací zpráva 
pokud byla během nastaveného 
intervalu vyslána jakákoliv jiná 
zpráva, např. zapnutí/vypnutí) a 
identifikační číslo přijímače 
(může být stejné nebo rozdílné 
od čísla objektu, jež je 
přidělováno sadě přenášených 
zpráv). 
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Bylo-li by zapotřebí, lze nastavit i další komunikační cesty. Nyní již lze prověřit průchodnost komunikačních cest 
testem (menu 56.7=EngineerTest): 

   

   

   
 
Přijímač č.1 byl úspěšně prověřen a lze přistoupit k testu dalšího přijímače. 

   

    

    
 
Na cílový mobilní telefon byla předána testovací SMS: 

 

Volba komunikačního 
média. 

 

Volba formátu zpráv 
přenosu.  Zvolen formát 
SMS.  

 

Volba cíle přenosu = v tomto případě 
telefonního čísla mobilu. Znak „+“ se 
zadá postupně stiskem kláves:“ *“ ,“ 7“ 
a „ent“. 



 

 
 

ADI Global Distribution 
Havránkova 33 BRNO - Dolní Heršpice 619 00, tel.: +420 543 558 111, fax: +420 543 558 117 

V Parku 2343/24,  PRAHA 4 - Chodov 148 00,  tel.: +420 271 001 700, a 711, fax: +420 271 001 710 
Rodinná 38, OSTRAVA – Zábřeh  700 30, tel.: +420 596 617 425, fax: +420 596 617 426 

www.adiglobal.cz, e-mail: obchod.cz@adiglobal.co 

Menu „56.1.2=Reporty“ 
Menu umožňuje nastavení 5-ti sad přenášených informací, které lze přenášet na různé adresy (přijímače): 
„1=ARC“ – základní sada informací, používá se pro přenos na pulty centrální ochrany, 
„2=AUX 1“, „3=AUX 2“, „3=AUX 3“ –sady informací s menší prioritou pro doplňující přenosy, 
„5=DTMF“ – menu pevně svázané s formátem přenosu DTMF, který PCO v ČR nepoužívají. 

 

  

   

  

   

     

     

   
 
 
 

   

     

     

  

  
 
Pokud je požadován další přenos, nezávislý na  menu „56.1.1=ARC“ , lze použít menu „56.1.2=AUX 1“, 
které lze nastavit stejným způsobem jako menu „56.1.1=ARC“. Výsledkem je paralelní nezávislý 
přenos informací na další přijímač. 

Menu „56.1.3=Selhani kom.“ 

  
Parametr umožňuje nastavit dobu, do které musí být zpráva předána na některý z přijímačů zadaných v „RX 
sekvenci“. Nepodaří-li se zprávu v tomto čase předat, je generována zpráva: 

Volba sekvence = ústředna se 
bude snažit odeslat zprávu na 
přijímač č.1. Je-li zpráva 
úspěšně předána, je přenos 
ukončen. Nepodaří-li přenos na 
přijímač č.1, zkouší ústředna 
předat zprávu na přijímač č.2 a 
dále podle zadané sekvence. 

Parametr určuje  vazbu 
mezi audio kanály a 
přijímačem – PCO v ČR 
obvykle audio přenosy 
nepodporují.  

Číslo objektu, které bude identifikovat tuto sadu přenášených 
událostí (může být stejné nebo odlišné od čísla, které je 
vysíláno při testovacích zprávách jednotlivých přijímačů). 

Devatenáct typů přenášených událostí – pro každou událost je 
třeba nastavit „STAV=POVOLENO/ZAKAZANO“ – zda bude 
vůbec vysílána a „GRUPY“ ze kterých bude případně vysílána. 
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.  
Nicméně ústředna pokračuje dále v předávání zpráv na přijímače zadané v „RX sekvenci“. 

Menu „56.1.4=Selhani kom.“ 
Menu slouží ke kontrole komunikačních tras používajících IP protokol a majících naprogramován autotest 
(přijímače s nastavenou trasou „ethernet“ nebo „GPRS“. 

Menu „56.2=SMS zpravy“ 
Menu lze použít pro nastavení přenosu SMS zpráv o událostech v systému koncovému uživateli systému. 
Následující kapitola popisuje, jak naprogramovat přenos SMS zpráv. 

 

   

   

   

  

    

     

     

     

     

    

   

   

   

   

   

Telefonní čísla na která mohou být SMS předávány. 

Sedm typů 
přenášených 
událostí. 

Zobrazení , jak je nastaveno přenášení 
zpráv typu „NARUSITEL“. 

Editace popisu 
„NARUSITEL“. 

Zapnutí/vypnutí 
zpráv typu 
„NARUSITEL“. 

Na která čísla budou 
předávány zprávy typu 
„NARUSITEL“(zde je to 
1. a 2. mobilní číslo. 

Ze kterých grup budou 
předávány zpráv typu 
„NARUSITEL“. 

Stejným způsobem jako zprávy 
typu „NARUSITEL“lze nastavit 
zprávy „HROZBA“ až „“ZAPNUTI. 

Typy událostí : „5=ZAKAZNICKE 
ZONY“ a „6=NAPAJENI“  
(nepodařený překlad). Lze upravit 
v „1=Text.popis“. 
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Menu „56.3=Konfig.modulu“ 
Nastavení čísla SMS centra: 

  

   

    

       

Menu „42.4=SMS zpravy“ 
Z uživatelského menu „42=Kody“ může koncový uživatel měnit mobilní čísla na která jsou doručovány 
SMS zprávy. V menu „56.2=SMS zpravy“ technik přiřadí mobilním číslům události, které budou na 
jednotlivá čísla přenášeny. Vlastní mobilní čísla pak může uživatel měnit nebo mazat v menu „42.4=SMS 
zpravy“. Dále je uveden postup nastavování mobilních čísel: 
 

 

  

    

     

     

     

  
 

Příklady SMS vyslaných pomocí naprogramování v menu „56.2=SMS zprávy“: 

Příklady SMS – zapnutí grupy 1 uživatelem 1:       

Příklady SMS – poplach v zóně 1004 – Dvere        
vstup : 

Menu „56.3.2.3.5=CIS 
CENTRA“. 

Menu „56.3.2.3.5=CIS CENTRA“. 
T-mobile:    +420603052000 
O2:    +420602909909 
Vodafone:  +420608005681 

Znak „+“lze zadat postupným stiskem kláves :  
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Příklady SMS – vypnutí grupy 1 uživatelem 1:        
 
Příklady SMS vyslaných pomocí naprogramování v menu „56.1=Prenos zprav“: 

Testovací zpráva vyslaná přes „Prijimac 2“:  

Příklady SMS – zapnutí grupy 1 uživatelem 1:         
 

Příklady SMS – poplach v zóně 1004 – Dvere          
vstup : 
    

Příklady SMS – vypnutí grupy 1 uživatelem 1:         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


