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     Verze 1.00 

Následující technická informace ukazuje na jednoduchém příkladu nastavení ústředny Galaxy Flex v.3  tak, 
aby vybrané události byly přenášeny SMS zprávou, která je signalizována voláním ústředny na mobilní 
telefon (prozvoněním). Tento dokument navazuje na dokument „Technická informace – programování 
komunikace Flex3“ (je umístěn na webových stránkách v oddílu „Dokumentace“ u ústředen Flex 3), kde je 
podrobně popsán způsob programování komunikační části ústředen Galaxy Flex 3. Dále popsaný způsob 
umožňuje nastavit přenos vybraných zpráv s „prozvoněním“ a přenos zpráv s nižší prioritou bez 
prozvonění.  

Menu „56.1=Prenos zprav“ 

Menu „56.1.1=Prijimace“ 
V menu nastavíme dvě komunikační cesty (dva přijímače).  
Přijímač č.1 (gsm_sia). Je naprogramován pro přenos zpráv ve formátu SIA3 na cílový mobilní telefon. 
    

  
 
 
Přijímač „gsm_sia“ není určen pro předání zprávy. Je využit pouze pro „prozvonění“. Číslo SIM karty může 
uživatel ve svém mobilním telefonu označit tak, aby poznal, že volá zabezpečovací systém objektu. 
 
 

Přijímač je naprogramován 
pro přenos zpráv formatem 
SIA3 na cílový mobilní 
telefon. 

Je zvolena komunikační 
cesta GSM a formát zpráv 
SIA3. 

Číslo cílového mobilního 
telefonu. 

V oddílu „Autotest“  nelze 
nastavit testovací přenosy – 
vedlo by to k pokusu předat 
testovací zprávu ve formátu 
SIA3 na cílový mobil = 
10minut pokusů a následně 
zpráva „Selhání 
komunikace“  



 

  
 

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 

Přijímač č.2 (gsm_SMS). Je naprogramován pro přenos zpráv ve formátu SMS na cílový mobilní telefon. 
  

  
 
Testovací zpráva (je-li povolena): 
  

  
 
Přijímač č.2 je naprogramován na formát zpráv SMS, což je zpráva ve formátu SIA3 převedená do SMS. 
Je-li program ústředny a její hardware v pořádku, lze ověřit v menu „56.7 = EngineerTest“. Doporučuji 
provést jen pro „Přijímač 2“. U přijímače 1 by test vedl k chybové zprávě. Podrobněji je testování 
přijímačů popsáno v dokumentu „Technická informace – programování komunikace Flex3“. 
 

   
 
 
 

Přijímač je naprogramován 
pro přenos zpráv formátem 
SMS  prostřednictvím sítiě 
GSM na cílový mobilní 
telefon, který má stejné 
číslo jako mobilní telefon v 
“Přijímači 1”. 

V oddílu „Autotest“  lze 
nastavit testovací přenosy –
zvolené nastavení bude 
generovat testovací zprávu 
ve formátu SIA3, který je 
převeden do SMS zprávy. 
Každý den v 11:15 bude 
odeslána testovací SMS .  
Před testovací SMS nebude 
cílový mobil prozváněn. Je-li 
test nežádoucí, lze 
„Autotest“  nastavit stejně 
jako u „Přijímače 1“. 
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Menu „56.1.2=Reporty“ 
V menu lze nastavit, které zprávy a z kterých grup budou přenášeny.Pro SMS zprávy s „prozvoněním“ byl 
zvolen kanál ARC a byly vybrány zprávy typu „PA/Nátlak,Narušitel, Požár a Stav napájení“. Přenos 
bude uskutečněn pouze pro události z grupy A1 a objekt bude identifikován objektovým číslem 3333. 
 

 
 
Dalším krokem je nastavení „Sekvence“: 
 

 
 
Zde je nastaveno pořadí přijímačů na které budou vybrané zprávy odesílány. Přenos na přijímač  1-
gsm_sia bude vždy neúspěšný (mobilní telefon není schopen zpracovat zprávu ve formátu SIA3). 
Nicméně pokus o přenos znamená prozvonění cílového mobilu. Dále ústředna pokračuje na přijímač 2-
gsm_sms. Tam bude přenos úspěšný – SMS bude odeslána a to je považováno za úspěšný přenos. 
Tímto je přenos události ukončen. Výsledkem je „prozvonění“ a SMS zpráva. Pokud jsou další 

Číslo , kterým bude 
identifikován objekt. 

Globální povolení přenosu příslušného typu 
zprávy. Pokud není zpráva povolena, 
k přenosu nedojde a nezávisí na tom, zda je 
pro některou z grup povolena. 

Povolení přenosu příslušného typu zprávy 
pro jednotlivé grupy. Nutnou podmínkou je 
povolení typu zpráv ve sloupci „Zapnutí“. 
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požadavky na zprávy, které nejsou signalizovány „prozvoněním“, je možné využít menu 56.2 = SMS 
zprávy. 

Menu „56.2=SMS zprávy“ 
Menu umožňuje nastavení přenosu událostí formou SMS zpráv. Tento způsob přenosu zpráv nelze 
kombinovat s „prozvoněním“, nicméně pokud je kombinován s přenosem popsaným v první části tohoto 
dokumentu, lze dosáhnout toho, že určitá skupina důležitých SMS zpráv bude signalizována  prozvoněním  
a odesílána prostřednictví menu „56.1.1 = Prijimace“ a zprávy s nižší prioritou budou předávány bez 
„prozvonění“ prostřednictím menu „56.2 = SMS zprávy“. 
Příklad nastavení menu „SMS zprávy uživateli“: 
 

 
 

 

Mobilní čísla na která budou zprávy 
zasílány. 

Typ přenášené zprávy. 

Povolení přenosu zpráv  typu 
„ZAPNUTI SYSTEMU“. 

Grupy ze kterých budou přenášeny 
zprávy typu „ZAPNUTI SYSTEMU“. 

Číslo , kterým bude identifikován objekt. 
Je vhodné, aby bylo stejné jako u zpráv 
přenášených s „prozvoněním“. 

Až tři mobilní čísla, která lze použít jak 
cílové číslo pro přenos SMS. Čísla lze 
konfigurovat menu 42 = KODY v pod- 
menu 42.4.2=GSM, kde lze nastavit tři 
mobilní cílová čísla . Výmazem všech 
čísel přestanou být zprávy předávány. 
 



 

  
 

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 

 
Nastavení čísla SMS centra: 

 
 
Příklady SMS zpráv z výše popsaného nastavení ústředny: 
 

 

 

 

Poplach  v zóně „1004 = Bufet PIR leve“ 
grupy A1 – SMS je vyslána  podle programu 
v menu „56.1 = Prenos zprav“,  SMS 
předchází prozvonění.  

Pro funkci SMS zpráv je nutno zadat číslo 
SMS centra. 
 Pro T-mobile je to: +420 603 052 000, 
 pro O2: +420602 909 909 
a pro Vodafone:+420 608 005 681. 
 

Zapnutí grupy A1 – SMS je vyslána  podle 
programu v menu „56.2 = SMS zprávy“. 
 

Nové zapnutí grupy A1 – SMS je vyslána  
podle programu v menu „56.2 = SMS 
zprávy“. 
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Tato technická informace popisuje jeden z možných způsobů nastavení komunikační části ústředen Galaxy 
Flex v.3.xx. K dispozici jsou další komunikační cesty – přijímače a lze sestavit další sady přenášených 
zpráv – AUX1, AUX2 a AUX3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vypnutí grupy A1 – SMS je vyslána  podle 
programu v menu „56.2 = SMS zprávy“. 
 


