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2. Moduly GxySmart GSM  - montáž antény, p řipojení 
modulu  

Dodávanou anténu je třeba instalovat pokud možno do volného prostoru, ne do blízkosti masivních 
kovových předmětů. Montáž antény na skříň modulu je znázorněna na následujícím obrázku ( je třeba 
odstranit záslepku v horní části skříňky). Není přípustné instalovat anténu uvnitř kovové skříňky 
modulu (držák na desce plošného spoje slouží pouze pro mechanickou fixaci antény při transportu 
modulu) a není přípustné vkládat modul s anténou do kovového rozvaděče. Anténa modulu musí být 
ve volném, nestíněném prostoru. Jednoduchý test dostatečné síly signálu je funkce mobilního telefonu 
v místě, kde bude umístěna anténa. V místě slabšího signálu lze použít externí anténu. 
 

 
 
Obrázek 1 – Montáž antény na skříň modulu GxySmart. 

 
GxySmart je možné připojit pouze na komunikační linku 1. V továrním nastavení má nastavenou 
adresu komunikačního rozhraní externího modulu E054 (KOM2). Tato adresa je obsazena a není 
možné k ústředně připojit současně modul E054 a GXY Smart. Proto při použití GxySmart nesmí být 
na ústředně osazen modul RS232. Při požadavku na lokální konfiguraci ústředny řady Classic pomocí 
modulu E054 je zapotřebí modul GxySmart dočasně vyřadit ze systému (odpojit komunikační sběrnici 
RS485 a vystoupit z režimu technika). Pro lokální konfiguraci ústředen řady G3 a Dimension využijte 
interní komunikační rozhraní RS232 (viz instalační manuál G3, Dimension).  
Načtení modulu do ústředny se provádí stejně jako u ostatních modulů Galaxy – připojením 
komunikační linky a  napájení v režimu technika a odchodem z režimu technika (kód technika a 
následně klávesa „esc“). S načtením modulu je třeba vyčkat asi minutu po připojení GXY Smart GSM 
k napájení – po ukončení startovací rutiny modulu.  

3. Modul GxySmart  GSM 
GxySmart GSM je firmwarová varianta modulu generující SMS zprávy o událostech v systému EZS 
Galaxy. Je označená verzí firmware ve formátu 1.5xx  (firmware je zobrazen několik sec při připojení 
modulu k napájení na displeji modulu). Zařízení  předává vybrané zprávy na mobilní telefon 
prostřednictvím sítě GSM a to SMS zprávami popřípadě prozvoněním. SMS zprávami, případně 
prozvoněním lze ústřednu do jisté míry ovládat. Veškeré události ústředny Galaxy jsou rozděleny do 
cca 20 bloků (počet bloků dle firmwarové verze ústředny 17-20). Povolení či zakáz vybrané události 
se provádí zapnutím resp. vypnutím bloku jenž obsahuje danou událost. Seznam událostí přiřazených 
do jednotlivých bloků naleznete v Instala čním a programovacím manuálu úst ředen Galaxy.   
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Dále je možné využít 4 smyčky v režimu NC, které odesílají SMS zprávu na definovaná čísla při 
změně stavu z NC na NO a obráceně. Pro každý stav je možné definovat vlastní text (18 znaků). 
Smart obsahuje i jeden reléový výstup který lze ovládat prozvoněním z definovaných čísel – funkce 
GSM brány. Relé může fungovat v přepínacím či impulsním režimu. 
Všechny parametry se nastavuji pomocí specializovaného softwaru pro správu modulů GxySmart 
GSM , který není potřeba instalovat. Postačí software zkopírovat do příslušného adresáře.  

4. Hardwarový popis modulu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 - náhled DPS GxySmart GSM rev2.0 

 
LED 1  - indikace  komunikace modulu s ústřednou ( 0,1s/0,9s  - svítí/nesvítí )   

DIP přepínač (SW2) 
Volba komunikačního rozhraní pro komunikaci s řídícím systémem. Přepínače SW1 a SW2 nastavte 
do polohy, která odpovídá tabulce.  
  

SW2/1 SW2   /2 Funkce 
OFF OFF GSM 

 
Tabulka 1 

Popis svorkovnic modulu 

CN1 (POWER&BUS)  
Svorkovnice pro připojení primárního napájení, stínění a komunikační sběrnice Galaxy (RS485). 
S Volná svorka pro připojená stínění kabeláže 
+ Kladný pól hlavního napájení 13.8V (2x) 
-           Zem hlavního napájení  (2x) 
A Vodič A komunikační linky RS485 
B Vodič B komunikační linky RS485 
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CN3  
Svorkovnice pro připojení PC. Komunikační formát RS232 (8 datových bitů, 1 stop bit, bez parity) 
továrně nastavený na rychlost 9600 b/s. 
RX Data in 
TX Data out 
GND GND  
+12V +12V jištěných tepelnou pojistkou.  

POZNÁMKA  

Modul je vybaven funkcí indikace připojení platného signálu RS232. Pokud je na svorkovnici CN3 
připojen platný signál RS232 zhasne LED5. 
 
CN4 (OUTPUTS)  
Svorkovnice na niž jsou vyvedeny výstupy zařízení. Jedná se o 2 tranzistorové výstupy s otevřeným 
kolektorem (OC) s možností zařazení upínacího (pull-up) rezistoru a jeden reléový výstup (NO/NC) 
s proudovou zatížitelností až 4A/30V. 
 GND GND 
 O2 Tranzistorový výstup 2  
 O1 Tranzistorový výstup 1 
 NO V klidu rozepnutá svorka relé (normaly open) 
 COM Společná svorka relé 
 NC V klidu rozepnutá svorka relé (normaly closed) 

POZNÁMKA  

Osazení propojky JP3 se aktivuje upínací rezistor pro výstupu O2 
Osazení propojky JP2 se aktivuje upínací rezistor pro výstupu O1 
 
CN5   - zatím není v provozu  
Svorkovnice určená primárně pro připojení snímačů prostředí (teplota, osvětlení, průtoku, otáček, 
posuvu, vlhkosti atd.) s analogovým výstupem 0 - 10 Vss. 
+12V +12V jištěných tepelnou pojistkou, určeno k napájení snímačů. 
GND GND, určeno pro připojení snímačů. 
AD3 Vstup 3 
AD2 Vstup 2 
AD1 Vstup1 
 
CN6 (VSTUPY)   
Svorkovnice je určena pro připojení detektorů EZS případně jiného zařízení s výstupem ve formě 
kontaktu v zapojení NC – bez vyvažovacího rezistoru.  

GND GND 
 Z1 Vstup 1 
 Z2 Vstup 2 
 Z3 Vstup 3 
 Z4 Vstup 4 
 
CN7 (KONEKTOR TECHNIKA)  
Alternativní varianta připojení +12V, GND, A a B komunikační linky ústředny Galaxy pomocí kabelu 
technika A136  používaného pro moduly ústředny Galaxy.  
 
CN8 (SABOTÁŽNÍ KONTAKT) 
Sabotážní kontakt lze vyřadit propojkou (označena JP1). Pokud bude sabotážní kontakt v provozu, 
bude zpráva o jeho narušení přenášena do ústředny jako „TAMPER KOMx“ (x = číslo komunikačního 
modulu použitého pro adresu GxySmart). Na nastavení vysílaných událostí tohoto komunikčního 
modulu záleží, bude-li zpráva přenášena modulem GxySmart. 
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5. Nastavení parametr ů úst ředny Galaxy 
Modul GxySmart GSM se do ústředny Galaxy přihlašuje jako jeden z originálních komunikačních 
modulů. Program ústředny je třeba nastavit podle toho, která komunikační trasa bude využita.   
Továrně nastavený modul GXY Smart se do ústředny přihlašuje jako „Externí RS232“ = KOM2 
(pokud ponecháme tovární nastavení GXY Smart, nasta vujeme v úst ředně pouze menu 
56.2=EXT. RS232). Pokud je GXY Smart nastaven tak, že se přihlašuje jako jiný komunikační modul , 
je třeba nastavit v sekci 56=Komunikace  parametry tohoto komunikačního modulu (nastavení 
nepoužitých komunikačních modulů ponecháme v továrním nastavení)  podle následujícího návodu. 

UPOZORNĚNÍ: 

Nastavení parametrů : 51.48.1 (Max.pocet Popl) = 0, 51.48.2 (Popl.Vyp 1zóna),  51.48. 3 
 (Popl.ZaVyp 1zóna) a parametru 51.8 = Poc. rearmu  ovliv ňuje po čet poplach ů odeslaných 
během jednoho cyklu zapnutí/vypnutí. Bližší informace viz manuál ústředen Galaxy GD. Parametry 
komunikace programovat ve stavu, kdy jsou vypnuty všechny grupy!!      

UPOZORNĚNÍ: 

Nepoužívat modul A211 – ISDN komunikátor. 

Modul RS232 - E054 (tovární nastavení): 
Menu 56.2   =EXT. RS232 

56.2.1=REZIM        1 = PRIMO  
56.2.2=FORMAT    1 = SIA (uroveň SIA = 3), povolit vysílání všech událostí 

  56.2.3=ID.CISLO    4-6ti místné libovolné číslo objektu 

Telefonní komunikátor E062: 
Menu 56.1=EXT. TELEF. KOM 

56.1.1=FORMAT   1 = SIA (uroveň SIA = 4), povolit vysílání všech událostí 
  56.1.2=TEL CIS 1.         Nastavit libovolné 3-místné tel. číslo  např. (111). 

56.1.3=ID CISLO UST   4-6ti místné číslo objektu 
  56.1.4=PRIJIMAC          Nastavit na 1=Jeden 
  56.1.10=PORUCHA LINKY    Všechny způsoby kontroly nastavit na 0=VYRAZENO 
  56.1.12=DALKOVY PRIST 
   56.1.12.1=DOBA PRIST.  Nastavit na 4=Kdykoliv 

  56.1.12.2=REZIM  Nastavit na 1=Primy pristup 

Ethernet komunikátor E080 
Menu 56.4 = ETHERNET  

56.4.1=KONFIG. MODUL 
 1=IP ADRESA   zadejte libovolnou IP adresu 
 4=MASKA SITE  zadejte libovolnou masku sítě (např.255.255.255.0) 
56.4.2=PRENOS NA PCO 

1=FORMAT      1 = SIA(úroveň SIA = 4) 
2=PRIMAR. IP  Zadejte libovolnou IP adresu 
4= ID.CISLO 4-6ti místné číslo objektu 

56.4.3=DALKOVY PRIST 
   1=DOBA PRIST.  Nastavit na 4=Kdykoliv 
   2=REZIM  Nastavit na 1=Primy pristup 
  56.4.7=PORUCHA LINKY  vše nastavit na 0=VYRAZENO 

56.4.8=SIA OVLADANI   Zadejte libovolnou IP adresu. 
 
Při volbě adresy zařízení je nutné brát v úvahu možnost kolize vnitřních adres. Před volbou 
komunikačního modulu, jehož adresa by měla být obsazena, ověřte, zda v systému není tento modul 
již instalován (např. pomocí menu 61=Diagnostika).  

6. Nastavení SIM karty 
  
Pro korektní funkci je nutné na SIM kartě zablokovat autentifikaci PINem při startu. 
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7. Propojení modulu GXY Smart a PC  
Parametry modulu GxySmart lze změnit pomocí konfiguračního programu GxySmart Services. 
Software není nutné instalovat, postačí kopie do vhodného adresáře. PC s konfiguračním softwarem 
se propojí s modulem GxySmart prostřednictvím dodaného kabelu . Schéma propojení je na 
následujícím obrázku: 
 
 

   PC  - Can 9F GxySmart – CN3 Barva koncovky 

2 TX zelená 

3 RX bílá 

5 GND oranžová 

 
  Tabulka 2 – Zapojení propojovacího kabelu 

8. Nastavení parametr ů modulu GXY Smart softwarem 
GxySmart Services 

 
VYTVOŘENÍ KONFIGURAČNÍHO PROGRAMU 
 

1. Nastavit ústřednu s připojeným modulem GxySmart do režimu technika nebo připojit k modulu 
externí napájení 12V. 

2. Propojit kabelem modul GxySmart a PC.  
3. Spustit software GxySmartServices, přihlásit se (tovární nastavení hesla je „test“) a tlačítkem 

„Nový soubor “ vybrat typ zařízení GSM. Program je možné vytvořit v „offline“ režimu a následně 
ho vložit do modulu GxySmart. 
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4. Po potvrzení volby tlačítkem „Ok“ bude zobrazena záložka „GSM“ pro nastavení základních 

parametrů modulu: 
 

 
 

5. Vytvořit konfigurační program modulu GxySmart (popis jednotlivých parametrů dále v textu). 
 
6. Na modulu GxySmart držet stisknuté tlačítko „SW1“ dokud se na displeji neobjeví nápis „CF6“. 
 
7. Připojit modul k PC s programem GxySmartServices: 
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8. Odeslat konfigurační program do modulu GxySmart: 
 

 
 

9. Uložit  konfigurační soubor do adresáře se záložními soubory: 
 

 
 

10. Posledním úkonem je zavření aplikace, kdy dochází k p řepisu programu v modulu  GxySmart: 
 

 
 
Po zavření aplikace přechází modul GxySmart z režimu programování do provozního režimu. LED 3 a 
LED4 se rozsvítí a svítí několik sekund po dobu registrace modulu do sítě GSM. Po odpojení 
programovacího kabelu od PC se rozsvítí LED5 indikující připojení portu RS232. Na displeji je 
v klidovém stavu, bez neodbavených zpráv, zobrazena „0“. Pokud modul přijme zprávy, které jsou 
naprogramovány pro přenos, je na displeji zobrazen aktuální počet neprovedených akcí, tj. počet 
neodeslaných SMS a počet neprovedených prozvonění .  Pro správný zápis konfigurace do 
modulu je nezbytné ukon čit program tímto zp ůsobem!!!  
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Popis parametr ů záložky „GSM“ 
GSM 

 
Parametr identifikuje objekt a je přenášen v SMS zprávě.  

 
Nastavení parametrů pro GSM síť pro Česko nebo Slovensko.  

 
Nastavení kódu, který bude požadován pro ovládání systému SMS zprávami . 

 

 
Volba komunikačního kanálu, který bude modulem obsazen. Parametry zvoleného kanálu je třeba 
nastavit podle kapitoly 5.Nastavení parametr ů úst ředny Galaxy.  

 
GSM BRÁNA 

 
 
Nastavení až 32 telefonních čísel, ze kterých lze prozvoněním aktivovat relé modulu GxySmart. 
Tlačítkem „+ Změnit“ jsou přiřazována čísla napsaná v horní kolonce pozicím #1 až  #32. Tlačítkem  
„- Smazat“ lze mazat čísla z jednotlivých pozic. 

 

 
Nastavení režimu relé. Při volbě „Impuls“ jedno prozvonění aktivuje relé po dobu danou parametrem 
„Doba impulsu“. Při nastavení režimu „Přepínací kontakt“ po prvním prozvonění je relé uvedeno do 
aktivního stavu, kde zůstává až do dalšího prozvonění, kterým je vráceno do klidového stavu.Volání 
na číslo modulu GxySmart není zpoplatněno, hovory jsou odmítnuty. 
 
VSTUP 1 AŽ 4 
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Nastavení textu vyslaného při aktivaci / návratu do klidového stavu  „Vstupu 1“ na až dvě telefonní 
čísla („Primární“ a „Sekundární“). Obdobně je možné programovat vstupy 2 až 4. Nastavení podle 
příkladu nahoře pošle,při rozpojení smyčky připojené ke vstupu 1, text „Teplota vysoka“ na telefonní 
číslo 420602602602. Při opětném spojení smyčky připojené ke vstupu Z1 bude odeslán text  “Teplota 
normal“.  

Nastavení parametr ů záložky „Telefonní čísla“ 
TELEFONNÍ ČÍSLA 
Nastavení parametrů přenosu zpráv pro až 8 telefonních čísel. Pro každé telefonní číslo lze nastavit 
přenos zpráv individuálně, s využítím možností výběru přenášených zpráv (filtrace podle grupy nebo 
textu zprávy). 
 

 
 

 
 

„Jméno“  -  identifikace příjemce zpráv. 
„Telefonní číslo“ - číslo mobilního telefonu na který budou zasílány zprávy. 
„Funkce“- lze volit: „Vypnuto“ - na telefon nebudou zasílány zprávy, 
                              „Volání“ -  modul zavolá na naprogramované číslo (prozvonění po dobu asi 10s). 
                              „SMS“ - modul zašle SMS zprávu o události v systému. 
                              „Obojí“ - modul zavolá na naprogramované číslo a pak zašle SMS zprávu. 
„Filtr“ – umožňuje zavést selekci přenášených zpráv. Lze zvolit: 
                              „Vypnuto“ - modul neprovádí selekci zpráv přicházejících z ústředny a vysílá vše. 
                              „Grupy“ - jsou vysílány zprávy z vybraných (označených) grup. 
                              „Texty“- jsou vysílány pouze zprávy obsahující některý z označených textových       
                              řetězců.    
                              „Texty a grupy“ – jsou vysílány pouze zprávy splňující obě podmínky -  jsou  
                              z vybraných grup a obsahují některý z vybraných textových řetězců. 
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Záložka „Filtry“ 
FILTRY 
 
V této části programu lze konfigurovat názvy podsystémů (levý sloupec „Grupy“), textové řetězce pro 
filtraci zpráv (střední sloupec „Texty“) a případně použít pro textové řetězce přednastavenou knihovnu 
(pravý sloupec). Popisy grup a texty jsou viditelné v předchozí záložce „Telefonní čísla“. 
 

 
 

Názvy grup  mají pouze popisný charakter, nemají vliv na filtraci zpráv. Nejvhodnější způsob pro 
pojmenování grup je použití názvů grup z konfiguračního programu ústředny. Způsob zadávání popisů 
je znároněn na předchozím obrázku: 1.zadání textu do kolonky nad sloupcem s názvy grup. 
2.označení popisované grupy. 3.stiskem tlačítka  +Změnit    přiřadit popis zvolené grupě. Výmaz 
popisu grupy se provádí označením grupy a stiskem tlačítka – Smazat .      
Textové řetězce v prostředním sloupci  lze využít k filtraci přenášených zpráv podle textových 
řetězců. V pravém sloupci jsou přednastavené popisy, které lze tlačítkem  Přidat  přesunout do 
prostředního slouce a zjednodušit tak konfiguraci textů pro filtraci podle textových řetězců. Kolonka 
nad pravým sloupcem umožňuje zadáním počátečního písmene(písmen) vybrat v pravém sloupci 
požadované texty.       
 
 
VÝPIS 
 
Záložka „Výpis“  zobrazuje konkrétní nastavení modulu GxySmart ve formátu *.pdf. Po odladění 
programu lze vytisknout konečné nastavení modulu  GxySmart GSM. 

 

9. Ovládání modulu GXY Smart SMS zprávami 
SMS zprávami, zaslanými na telefonní číslo modulu GxySmart, lze ovládat některé funkce ústředny 
Galaxy. Možnost ovládání ústředny je podminěna znalostí kódu , který je zadáván v záložce „GSM“ 
(kolonka PIN). V následujícím textu jsou popsány funkce, které lze ovládat SMS zprávami.  
 

1.vytvoření 
popisu  
grupy 

2.označení 
popisované grupy 

3.přiřazení popisu 
vybrané grupě 
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ZAPNUTI / VYPNUTI GRUPY 
 
Jednotlivé grupy lze zapnout odesláním SMS ve tvaru:  
 

XXXXXX A C Z YY 
kde XXXXXX je PIN zadaný v záložce „GSM“ a YY je dvoumístné číslo identifikující grupu (01 až 32). 
A, C a Z jsou řídicí znaky pro funkci zapnutí. Pokud je naprogramován přenos zprávy o zapnutí, Bude 
po úspěšném  
zapnutí odeslána SMS nebo prozvonění, případně obojí.  
Příklad  zapnutí grupy D8:   

 123456 A C Z 32 
 
Je-li naprogramován přenos zpráv o zapnutí, obdrží uživatel SMS: 
 

 
 
Bude-li odeslána SMS ve tvaru: 

 
XXXXXX A C Z 0 

 
dojde k zapnutí všech nezapnutých grup systému. Pokud bude využíván tento způsob zapínání, je 
třeba si uvědomit, že zpráva o zapnutí jedné grupy znamená odeslání jedné SMS zprávy. Zapnutí 
všech grup ústředny GD 264/520 může znamenat odeslání 32 SMS zpráv. Ověření, zda příkaz pro 
zapnutí byl vykonán, lze provést dotazem na stav grup (bude popsán dále v textu).  
 
Vypnutí jednotlivé grupy bude provedeno odesláním SMS ve tvaru: 
 

XXXXXX A C V YY 
 

Vypnutí všech zapnutých grup bude provedeno odesláním SMS ve tvaru: 
 

XXXXXX A C V 0 
 

Platí zde totéž, co bylo uvedeno pro hromadné zapínání grup a přenos zpráv o vypnutí. 
 
ČÁSTEČNÉ ZAPNUTI  GRUPY 
 
Příkaz pro částečné zapnutí jednotlivé grupy bude proveden odesláním SMS ve tvaru: 
 

XXXXXX A C C YY 
 

Příkaz pro částečné zapnutí všech grup bude proveden odesláním SMS ve tvaru: 
 

XXXXXX A C C 0 
 

Platí zde totéž, co bylo uvedeno pro hromadné zapínání grup a přenos zpráv o zapnutí nebo vypnutí. 
 
NUCENÉ ZAPNUTI   GRUPY 
 
Příkaz pro částečné zapnutí jednotlivé grupy bude proveden odesláním SMS ve tvaru: 
 

XXXXXX A C N YY 
 

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 10:55 19.7.2011 
Grupa: D8 
Modul: 18 
Uziv: 999 
PLNE ZAP DALK. 
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Příkaz pro částečné zapnutí všech grup bude proveden odesláním SMS ve tvaru: 
 

XXXXXX A C N 0 
 

Platí zde totéž, co bylo uvedeno pro hromadné zapínání grup a přenos zpráv o zapnutí nebo vypnutí. 
 
RESET SYSTÉMU 
 
Příkaz pro reset jednotlivé grupy bude proveden odesláním SMS ve tvaru: 
 

XXXXXX A C R YY 
 

Příkaz pro reset všech grup bude proveden odesláním SMS ve tvaru: 
 

XXXXXX A C R 0 
 
kde XXXXXX je PIN zadaný v záložce „GSM“ a YY je dvoumístné číslo identifikující grupu (01 až 32). 
A, C a R jsou řídicí znaky pro funkci reset. 0 je zástupný znak označující celý systém, tj. všechny 
grupy.  
 
NASTAVENÍ VÝSTUPU O1 A O2 
 
Pokud odešleme SMS ve tvaru : 
 

XXXXXX O C 1 Z  nebo  XXXXXX O C 2 Z 
  

kde XXXXXX je PIN zadaný v záložce „GSM“ a YY je dvoumístné číslo grupy, O, M jsou řídicí znaky 
funkce nastavení výstupu, bude výstup O1 nebo O2 nastaven do stavu zapnuto. 
SMS ve tvaru : 
 

XXXXXX O C 1 V  nebo  XXXXXX O C 2 V 
 
nastaví výstup O1 nebo O2 nastaven do stavu vypnuto. 
SMS ve tvaru : 
 

XXXXXX O C 1 I TT  nebo  XXXXXX O C 2 I TT 
 
kde TT je dvoumístné číslo udávájící čas v sec. a I řídicí znak impulsní funkce výstupu, generuje na 
výstupu O1 nebo O2 impuls o déĺce TTsec.  Impulsní řízení výstupů funguje korektně pouze tehdy, 
je-li výstup ve stavu VYPNUTO – na začátku nastaveného impulsu dojde k zapnutí a na konci 
impulsu k vypnutí výstupu. Bude-li výstup ve stavu ZAPNUTO, dojde po uplynutí nastaveného 
impulsu pouze k nastavení výstupu do stavu VYPNUTO. 
 
 
 
DOTAZ NA STAV GRUPY 
 
Stav jednotlivé grupy zjistíme odesláním SMS ve tvaru:  
 

XXXXXX A M YY 
 
,kde XXXXXX je PIN zadaný v záložce „GSM“ a YY je dvoumístné číslo identifikující grupu (01 až 
32). Modul GSM odpoví SMS zprávou , kde je uveden stav dotazované grupy: Zpráva Grupa 05 
ZAPNUTO(VYPNUTO)  udáva stav zapnuto(vypnuto) grupy A5. 
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Pokud odešleme SMS ve tvaru: XXXXXX A M 0 , dostaneme zpět SMS se stavem všech grup (datum 
a čas v těle zprávy jsou údaje převzaté z ústředny): 
 

 
 
DOTAZ NA STAV KOMUNIKACE MEZI MODULEM GXYSMART A ÚS TŘEDNOU GALAXY 
 
Pokud odešleme SMS ve tvaru : 
 

XXXXXX C 
 

kde XXXXXX je PIN zadaný v záložce „GSM“ C  je řídicí znak funkce dotaz, obdržíme zpět zprávu o 
stavu komunikace mezi modulem GxySmart a ústřednou: 
 

 
 
DOTAZ NA TELEFONNÍ ČÍSLA NAPROGRAMOVANÁ V MODULU GXYSMART  
 
Pokud odešleme SMS ve tvaru : 
 

XXXXXX L 
 

kde XXXXXX je PIN zadaný v záložce „GSM“  a  L  je řídicí znak funkce dotaz, obdržíme zpět dvě 
zprávy obsahující seznam 8 telefonních čísel naprogramovaných v  modulu GxySmart pro příjem 
zpráv: 

 
 

 

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 9:33 19.7.2011 
Grupa A5 ZAPNUTO 
(Grupa A5 VYPNUTO) 

Objekt: ADI Global 
Brno 
Cas: 7:50 19.7.2011 
Stav grup 
A-VVVVZVVV 
B-VVVVVVVV 
C-VVVVVVVV 
D-VVVVVVVV  
 

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 14:52 20.7.2011  
5  
6  
7 420602602601 
8  

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 14:52 20.7.2011  
1 420603844195 
2 420603603601 
3 
4 

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 15:5 21.7.2011 
Komunikace s  
Galaxy na 100% 
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DOTAZ NA STAV VSTUPU Z1 AŽ Z4 
 
Pokud odešleme SMS ve tvaru : 
 

XXXXXX Z 
 

kde XXXXXX je PIN zadaný v záložce „GSM“ Z  je řídicí znak funkce dotaz, obdržíme zpět zprávu o 
stavu vstupů Z1 až Z4: 
 

 
 

Vstupům Z1 až Z4 přitom nemusí být přiřazeno žádné telefonní číslo takže jejich případná aktivace či 
deaktivace nevede k vysílání SMS. 
 
DOTAZ NA STAV RELEOVÉHO VÝSTUPU MODULU GXYSMART  
 
Pokud odešleme SMS ve tvaru : 
 

XXXXXX G 
 

kde XXXXXX je PIN zadaný v záložce „GSM“  a  G  je řídicí znak funkce dotaz, obdržíme zpět zprávu 
o stavu relé modulu: 
 

 
 
 
DOTAZ NA STAV VÝSTUPU O1 A O2 MODULU GXYSMART  
 
Pokud odešleme SMS ve tvaru : 

XXXXXX O M          
 

kde XXXXXX je PIN zadaný v záložce „GSM“ , O a M  jsou řídicí znaky funkce dotaz, obdržíme zpět 
zprávu o stavu výstupů O1 a O2 modulu: 
 

 
 
 

10. Způsob filtrace p řenášených zpráv 
Výběr zpráv přenášených modulem GxySmart může být ovlivněn celkem třemi způsoby filtrace.  
První stupe ň filtrace  je výběr přenášených událostí přímo v ústředně Galaxy. Tento filtr určuje, které 
události a z kterých grup budou posílány do modulu GxySmart a není svázán s konkrétním telefonním 
číslem. Pokud je použit, funguje stejně pro všechna telefonní čísla. 
 

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 18:55 21.7.2011 
O1:VYP O2:VYP 

 

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 16:11 21.7.2011 
Rele rozepnuto 

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 14:28 20.7.2011 
Stav zon 
Z1 sepnuto 
Z2 sepnuto 
Z3 sepnuto 
Z4 sepnuto 
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Druhý a t řetí stupe ň filtrace  přenášených zpráv je filtrace podle grupy, které je událost přiřazena a 
podle textového řetězce, který musí být obsažen v popisu události. Druhý a třetí stupeň filtrace je 
individuálně nastavitelný pro každé z osmi telefonních čísel. Je možné použít pouze filtraci podle grup 
nebo podle textového řetězce, filtraci podle grup i textového řetězce případně druhý a třetí stupeń 
vypnout a pak funguje pouze základní filtrace v ústředně Galaxy. 

 
 
Příklad filtrace zprávy: Událost o zapnutí grupy bude do modulu GxySmart přenášena pouze z grupy A8 
a dále bude přenášena pouze na 1.telefonní číslo , protože vyhovuje další filtraci podle textu (PLNE 
ZAP) i podle grupy A8. Na 2.telefonní číslo přenášena nebude – neprojde textovým filtrem.Událost o 
vypnutí neprojde ani na jedno telefonní čídlo – není nastavena v textovém filtru. Události NARUSITEL 
projdou na 1. číslo všechny, na 2.číslo mohou projít události mající v popisu text „//“ nebo „PiR“. 
 

04 SECURITY 
ZAP A 12345678 

01 PA/NATLAK. 
ZAP A 12345678 

02. NARUSITEL 
ZAP A 12345678   

03 24 HODIN 
ZAP A 12345678   

09 TAMPER POPL. 
ZAP A 12345678 

06 POZAR 
ZAP A 12345678 

07 SELHANI ZAP 
ZAP A 12345678 

08 VYNECHANE Z. 
ZAP A 12345678 

14 PRIST DO MENU 
ZAP A 12345678 

11 RESET/ZRUSENI 
ZAP A 12345678  

12 MODULY/KOMUN 
ZAP A 12345678 

13 STAV NAPAJENI 
ZAP A 12345678 

19 VF SUPERVIZE 
ZAP A 12345678 

16 ZAZNAM. ZONY 
ZAP A 12345678 

17 PRISTUPY MAX 
ZAP A 12345678 

18 OBNOVENI ZON 
ZAP A 12345678 

05 ZAKAZN.ZONA 
ZAP A 12345678 

10 ZAPNUTI/VYP. 
ZAP A - - - - - - - 8 

15 PORUCHY 
ZAP A 12345678 

20 SELHANI 
ZAP A 12345678 

ÚSTŘEDNA GALAXY 

MODUL GXYSMART GSM 
+ 

1. stupe ň filtrace v úst ředně: nastavení událostí v menu KOMUNIKACE 

2 a 3. stupe ň filtrace v modulu: filtrování podle textu a grupy 

F
IL

T
R

 1
 

F
IL

T
R

  2
 a

 3
 

 

1. telefonní číslo  SMS 

 

2. telefonní číslo  SMS 
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11. Příklad naprogramování modulu Gxy Smart 
 
ZADÁNÍ 
 
Objekt rozdělený na 8 podsystémů :     
A1  Vstup 
A2  1np vpravo 
A3  1np vlevo  
A4  2np vpravo 
A5  2np vlevo 
A6  Server 
A7  Ředitel 
A8  Strojovna 
 
3 příjemci SMS zpráv: 
Správce   - zapnutí celé budovy, vystraha při odstřežené budově v 22:00, požární poplach,poplachy a 
poruchy z celé budovy 
Ředitel  – požární poplach, poplach z kanceláře ředitele 
Informatik  – poplachy, poruchy a vstupy do serveru 
 
Vstupní brána  do areálu firmy řízena releovým výstupem GxySmart – práva na vstup přidělena  
dalším 15 zaměstnancům. 
 
ŘEŠENÍ 
 
Vysílané události v ústředně Galaxy nastavíme podle následujícího vzoru (grupy B1 až D8 jsou 
vypnuty):                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S výše uvedeným nastavením bude ústředna vysílat do modulu GxySmart GSM všechny požadované 
události.  
Podrobnější popis filtru vysílaných událostí je v dodatku na konci programovacího manuálu ústředny 
Galaxy Dimension. Další filtraci tak, aby jednotlivým uživatelům přicházely pouze zprávy, které 
pořebují, je třeba nastavit textovým a grupovým filtrem v modulu GxySmart GSM.  
Přenos obnovy zón je zakázán(18=OBNOVENI ZON). Při požadavku přenášet obnovu zón u 
některých zón (např.dveře), lze přenos obnovy povolit pro konkrétní zónu   (menu 52.12=Obnoveni 
zon). 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 SECURITY 
VYP A - - - - - - - - 

01 PA/NATLAK. 
VYP A - - - - - - - - 

02. NARUSITEL 
ZAP A 12345678   

03 24 HODIN 
VYP A - - - - - - - -   

09 TAMPER POPL. 
VYP A - - - - - - - - 

06 POZAR 
ZAP A 12345678 

07 SELHANI ZAP 
ZAP A 1- - - - - - - 

08 VYNECHANE Z. 
VYP A - - - - - - - - 

14 PRIST DO MENU 
VYP A - - - - - - - -   

11 RESET/ZRUSENI 
VYP A - - - - - - - -   

12 MODULY/KOMUN 
VYP A - - - - - - - -   

13 STAV NAPAJENI 
ZAP A 12345678 

19 VF SUPERVIZE 
VYP A - - - - - - - -   

16 ZAZNAM. ZONY 
ZAP A - - - - - 6 - -    

17 PRISTUPY MAX 
ZAP A - - - - - 6 - -    

18 OBNOVENI ZON 
VYP A - - - - - - - -   

05 ZAKAZN.ZONA 
VYP A - - - - - - - - 

10 ZAPNUTI/VYP. 
ZAP A 1 - - - - - - - 

15 PORUCHY 
ZAP A 12345678 

20 SELHANI 
ZAP A 12345678 
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ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ MODULU 
 

 
 
Některá z nevyužitých zón bude využita pro vyslání varovné zprávy, nebude-li firma v 22:00 
zastřežena.  
Výstup relé je nastaven na 5sec – otvírání vrat do areálu firmy. 
 
NASTAVENÍ FILTRU PRO UŽIVATELE SPRÁVCE 
 
Filtr pro „Správce“ je nastaven tak, že na jeho telefon jsou přenášeny všechny zprávy z celého objektu 
s vyjímkou průchodů přes čtečky nebo kódový zámek ( texty „Plat.“ a „PLAT.“)  
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Varovnou zprávu v 22:00 o nezastřežení firmy je možné dostat např. podle následujícího návodu. 
Volnou zónu propojíme v programovatelným výstupem naprogramovaným jako „ČASOVAČ A“, POS, 
KOPIROVAT. Výstup „ČASOVAČ A“ spojíme paralelně (drátovou propojkou) s dalším výstupem 
naprogramovaným  s funkcí ZAPNUTO,POS, KOPIROVAT, grupa A1 (+ podmínka A2 až A8 = 
ZAPNUTO). Výstupu „ČASOVAČ A“ přiřadíme týdenní rozvrh aktivovaný v 22:00 a deaktivovaný 
v 22:05. Pokud v 22:00 nebudou zapnuty grupy A1 až A8, vygenerují paralelně spojené výstupy 5-ti 
minutový impuls, který aktivuje připojenou zónu naprogramovanou s funkcí „SPOJ“ a s popisem např. 
„Firma nestřežena!!!“ Bude předána pouze zpráva o aktivaci (textový filtr +SPOJ).   
 
NASTAVENÍ FILTRU PRO UŽIVATELE ŘEDITEL 
 
Filtr pro „Ředitele“ je nastaven tak, že na jeho telefon jsou přenášeny zprávy o požáru z celého 
objektu (všechna požární čidla jsou v grupě A1) , o odstřežení  budovy (textový filtr „PLNE ZAP“ a 
„VYPNUTO“) a zprávy o poplachu ve vybraných prostorech grupy A1 a A7 (textový filtr 
„NARUS.VYS“). 

 
 
 
 
NASTAVENÍ FILTRU PRO UŽIVATELE INFORMATIK 
 
Filtr pro „Informatika“ je nastaven tak, že na jeho telefon jsou přenášeny zprávy o poplachových 
událostech z místnosti serveru (grupa A6, textový filtr „NARUSITEL“), zprávy o poplachu v kanceláři 
v 2.patře (grupa A4, textový filtr „NARUS.VYS“) a zprávy o průchodech do serveru (grupa A64, textový 
filtr „Plat.“ A „PLAT.“). 
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12. Přehled p říkazů modulu GxySmart 
 
PŘÍKAZY 
Zapnutí jednotlivé grupy XXXXXX A C Z YY   
Vypnutí jednotlivé grupy XXXXXX A C V YY   
Zapnutí všech grup XXXXXX A C Z 0 
Vypnutí všech grup XXXXXX A C V 0 
Částečné zapnutí jednotlivé grupy XXXXXX A C C YY   
Částečné zapnutí všech grup XXXXXX A C C 0   
Nucené zapnutí jednotlivé grupy XXXXXX A C N YY 
Nucené zapnutí všech grup XXXXXX A C N 0 
Reset jednotlivé grupy XXXXXX A C R YY 
Reset všech grup XXXXXX A C R 0 
Zapnutí výstupu O1 nebo O2 XXXXXX O C 1 Z  nebo  XXXXXX O C 2 Z 
Vypnutí výstupu O1 nebo O2 XXXXXX O C 1 V  nebo  XXXXXX O C 2 V 
Impuls na výstupu O1 nebo O2 XXXXXX O C 1 I TT  nebo  XXXXXX O C 2 I TT 

 
DOTAZY 

Dotaz na stav jednotlivé grupy XXXXXX A M YY 
Dotaz na stav všech grup XXXXXX A M 0 
Dotaz na stav komunikace GxySmart - ústředna XXXXXX C 
Dotaz na 8 telefonních čísel pro příjem zpráv XXXXXX L 
Dotaz na stav vstupů Z1 až Z4 XXXXXX Z 
Dotaz na stav relé  XXXXXX G 
Dotaz na stav výstupů O1 a O2 XXXXXX O M 

 
PROMĚNNÉ HODNOTY V PŘÍKAZECH A DOTAZECH 
 
XXXXXX   -  kód pro ovládání modulu 
YY             -  dvoumístné číslo jednotlivé grupy  (01 – 32) 
0                -  nasměrování příkazu na všechny grupy 
TT              -  zadání času (01 – 99)     
 
A, C, Z, V, R, N, I, M, L, Z, G, O    -  konstanty specifikující jednotlivé příkazy 
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13. Technické parametry 
 
Typ komunikátoru GSM komunikátor 
Provedení Deska plošného spoje v kovové skříňce 
Kompatibilita Galaxy G3, Galaxy GD 
Vstupy 1.komunikační linka RS-485, 4 vstupy NC 
Výstupy releový kontakt COM/NO,NC,  

tranzistorové výstupy O1 a O2 - 12V/200mA 
Indikace komunikace s úst řednou Ano, LED dioda 
Typ rozhraní RS-232  
Konektor Svorkovnice 
  
Sabotážní kontakt Ano 
Rozměry (v x š x h) 123 x 175 x 38 mm 
Napájecí nap ětí 10,5V až 14V /60mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADI Global Distribution  
Havránkova 33 BRNO - Dolní Heršpice 619 00, tel.: +420 543 558 100 a 111, fax: +420 543 558 117 a 118  
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.com 


