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Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích 
zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a 
řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále 
zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo 
vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše 
firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT 
plus si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými 
vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění. 
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1.0 Popis 
Pager VT21 umí „přečíst“ zprávy na PCO z telefonního komunikátoru ústředny a dle 
přijatého kódu může poslat SMS nebo prozvonit s DTMF signalizací nebo poslat SMS i 
prozvonit. Kromě této PCO vazby může pager VT21 pomocí 6ti vstupů aktivovat 
předání SMS zprávy nebo akustického volání na telefon. Pager je osazen dvěma relé 
výstupy, které je možno aktivovat pomocí SMS zpráv nebo prozvoněním.  
  
 

2.0 Vlastnosti 
• napájení 10 – 15V= 
• pracovní teplota –10 až 55 stC 
• vlhkost max 85% bez kondenzace 
• odběr v klidu 80mA 
• špičkový odběr max. 10 sec. max. 1,5A 
• 6 vstupů 
• 4 telefonní čísla pro každý vstup (24 tel. čísel) 
• 10 telefonních čísel pro zasílání až 72 SMS na základě formátu 4/2 
• nastavitelná mrtvá doba vstupu 100ms – 5s  
• 2 relé výstupy NO / NC – 2A / 30V 
• ovládání relé pomocí SMS nebo prozvoněním 
• automatické zjišťování výše kreditu a posílání SMS 
• programování pomocí PC a SMS 
• data se zapisují do vlastní EEPROM bez závislosti na SIM 
• hlídání napájecího napětí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED stavu relé 1 
LED stavu relé 2 
 
připojení k PC 
připojení linky 
Ring a Tip 
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3.0 Zapojení 
Pager je určen pro instalaci ve vnitřních prostorách, kde teplota nesmí klesnout pod     
-10stC. V žádném případě nesmí být pager vystaven působení vlhkosti. Vzhledem 
k trvalému odběru 80mA a podmínkám instalace je pager nevhodný pro instalaci do 
auta. Při použití v systémech EZS instalujte pager přímo do boxu ústředny nebo do 
samostatného plechového / plastového boxu.  
 
3.1 Napájení  
Pager napájejte pouze ze zdroje, který je schopen pokrýt 10sec. proudový odběr až 
1,5A. Ideální je připojit pager přes pojistku na akumulátor, který je dobíjen. V případě 
EZS je doporučené napájet pager přímo ze záložního akumulátoru přes pojistku 2A. 
Nikdy nenapájejte pager z AUXu ústředny. AUX ústředny nezvládne pokrýt špičkový 
prudový odběr a funkce pageru není spolehlivá. 12V zapojte do napájecích svorek dle 
obrázku. 
 
3.2 Anténa  
Pager má z modulu GSM výstup mikro konektor pro připojení antény. Pokud používáte 
samolepicí anténu na sklo je potřeba ji instalovat v dostatečné vzdálenosti od 
plechových předmětů. (Vzdálenost závisí na síle signálu v daném místě. Minimální 
vzdálenost od plechových předmětů je 30 cm – čím dále tím lépe.  Anténa nesmí být 
přilepená na plechu, například na plechovém boxu. Rovněž nesmí být uzavřena uvnitř 
plechového boxu. V místech se slabším signálem použijte anténu s větším ziskem, 
případně dipólovou směrovou anténu.  
 
3.3 Telefonní linka, připojení k PC 
Konektor RJ11 je 4 pinový, kde dva prostřední piny 
jsou pro simulaci telefonní linky a dva krajní pro 
připojení brány k PC. Konektory Ring a Tip ústředny 
připojte na prostřední dva piny do konektoru RJ11. Je 
možné dekódovat pouze formát na PCO 4/2. Pro připojení k PC použijte přiloženou 
redukci RJ11 – COM. Konektor RJ11 připojte do zdířky na straně brány a COM 
připojte do PC. 
 
3.4 Vstupy  
Pokud je vstup rozpojen je v klidu, při aktivaci musí být vstup 
přizemněn.  
 
3.5 Výstup  
Výstup je v provedení bez potenciálové dvoupólové relé. 
 
3.6 SIM  
SIM musí mít zakázaný PIN kód, nastavené číslo SMS centra, zrušte zpětné potvrzení 
SMS, vymažte všechny odeslané i přijaté SMS,  
 
3.7 LED status 
bliká 1:1 – pager najíždí 
bliká 1x až 4x + delší pauza – síla signálu  1x bez signálu, 2x slabý, 3x dobrý , 4x plný 
bliká rychle 3 za sec. – připraven na příjem dat 
 

 zem       vstup brány 

   PC     tel  tel       PC
3 canon 5 2
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4.0 Oživení 
• připojte anténu  
• vložte SIM se zakázaným PIN a smazanými SMS 
• připojte k napájení  
• cvaknou relé a LED status bliká v intervalu 1:1  
• počkejte 0,5 min. až LED status přejde do detekce síly signálu 
• LED status bliká dle síly signálu, blikání je odděleno pauzou 
• 1x bez signálu – 4x plný signál 
• funkční GSM přenos, je možné spojení s PC 

 
5.0 Programování pomocí PC 

 
5.1 Připojení k PC 
Pager VT21 musí být oživen dle oddílu 3.0. Přiložený kabel RJ11 – COM připojte do 
konektoru RJ11 na pageru a do COM PC. 
 
5.2 Spuštění programu 
Program stáhněte z CD nebo  www a umístěte na HD vašeho PC. Program se 
neinstaluje pouze dochází k jeho spuštění. 

 
 

 
 
 

  Vyberte jazyk         Uloží nastavení do souboru          Otevře dříve uložené nastavení 
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6.0 Komunikace s PC 
 
6.1 Navázání komunikace 

 
   Vyberte COM PC přes který bude komunikace probíhat. 
 

 
Vyberte zařízení. Pager VT21 je v seznamu uvedena pod kódem VT2_ 
 
Stiskem tlačítka PROGRAM dojde k navázání datové komunikace 
mezi VT21 a PC. LED status musí blikat rychle asi 3x za sec. Lze 
provést načtení nebo zapsání dat .  

 
Modul nelze přepnout do programovacího režimu ihned po připojení k napájení, při 
posílání SMS, při vyzvánění, při volání, při příjmu SMS. 
 
6.2 Přenos DAT 

Dojde k přenosu dat z programu do pageru VT21. Stav přenosu je 
signalizován na spodní liště. Po zapsání dat je automaticky zahájeno 
kontrolní načtení dat. Pokud zpětně načtená data z brány souhlasí s daty 
v programu je přenos vyhodnocen jako správný. Pokud je rozdíl mezi 
zpětně načtenými daty a daty v programu je přenos vadný. 

 
Dojde k přenosu dat z pageru VT21 do programu.  Pokud nedojde 
k odezvě ze strany pageru je přenos vyhodnocen jako vadný. 

 
Během přenosu dat LED status zhasne. 
 
 
6.3 Ukončení komunikace 

Po nastavení pageru opětovným stiskem tlačítka program ukončíte 
komunikaci.  
 

Po opuštění programovacího režimu může dojít k opětovnému startu pageru. Tento 
restart poznáte dle blikání diody. V případě restartu je potřeba počkat asi 0,5 min. 
Pokud je navázána komunikace a nedojde po dobu 2 min. k přenosu dat je 
komunikace automaticky ukončena.  
 
 
6.4 Hesla pro SMS 
Heslo musí obsahovat 4 číslice a prvním znakem nesmí být 0.  (1000 – 9999) 
 

Nastavení uživatelského hesla, které je potřeba při SMS ovládání vstupů, 
výstupů a dotazu na kredit.  Továrně 1234 
 

 
Nastavení instalačního hesla, které je potřeba pro programování pageru 
pomocí SMS. Továrně 4567. 
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7.0 Nastavení vstupů 
 

 
Pro vstupy lze definovat reakční dobu. Aktivace vstupu musí být delší než 
zde nastavená hodnota * 50ms. Reakční dobu lze nastavit v intervalu 
50ms – 5s. Továrně 4 = 200ms. 

 
 
 
7.1 Typ volání na telefonní číslo 
Ke každému vstupu jsou přiřazeny 4 telefonní čísla.  Pager VT21 je vybaven 6ti 
vstupy.   
 
 

 
 

SMS zpráva -  maximální počet znaků v tomto políčku je 
50.  Zprávu je možné rozdělit znaménkem „:“ na dvě 
zprávy. První se posílá při aktivaci vstupu a druhá při 
deaktivaci.  Znak „:“ nesmí být použit v textu SMS. 

 
 Telefonní číslo v běžném formátu  
 
Typ volání –   
1 – Po aktivaci vstupu je pouze zaslána SMS 
2 – Pošle SMS a následně prozvání telefonní číslo, po zvednutí vysílá DTMF signál 
3 – Pouze prozvání telefonní číslo, po zvednutí vysílá DTMF signál 
4 – Pošle pouze SMS 
5 – Pošle SMS, prozvoní, po zvednutí vysílá DTMF signál. Volání je opakováno 4x 
nebo je volání ukončeno zvednutím telefonu a poslechem DTMF zprávy min. 5 sec.. 
6 – Prozvoní, po zvednutí vysílá DTMF signál. Volání je opakováno 4x nebo je volání 
ukončeno zvednutím telefonu a poslechem DTMF zprávy min. 5 sec.. 
 
 
 
Volání na telefonní číslo je pouze při aktivaci vstupu. Pokud je vstup deaktivován je 
poslána pouze SMS – pokud je povoleno. Pokud je aktivován vstup a má povoleno 
vyzvánět telefonní číslo je toto telefonní číslo vyzváněno asi 20 sec.  
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7.2 Vlastnosti vstupů - EXPANDÉRY 

 
Vstupy lze aktivovat buď připojením na GND (EXPANDÉR 0, 1, 3) nebo odpojením od 
GND (EXPANDÉR 5, 6, 7).  EXPANDÉRY 0 a 5, 1 a 6, 3 a 7 mají stejné funkce, 
akorát se liší ve způsobu aktivace. Podrobný popis je v následujících tabulkách. 
 
Popis vstupů v režimu EXPANDÉR 0 (aktivace připojením k GND) 
Popis vstupů v režimu EXPANDER 5 (aktivace odpojením od GND) 
Vstup 1 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 2 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 3 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 4 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 5 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 6 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
  
Systémový vstup 7 testovací SMS v intervalu 1 – 30 dní          (popis v oddíle 10.1) 

1 telefon 
2 telefon 

Přenos o poruše napájení. Přenáší se pouze SMS. 
Při rozdělení „:“ je SMS ve významu PORUCHA : 
OBNOVA napájení. Porucha napájení je 
vyhodnocena při poklesu napětí pod 10,5V po dobu 
1 min.. Obnova napájení je vyhodnocena při nárustu 
napětí nad 10,5V po dobu 4 min..  

3 telefon – upozornění o nízkém kreditu                  (oddíl 10.2) 

Systémový vstup 8 

4 telefon – string pro zjištění kreditu                        (oddíl 10.2) 
 

 
Popis vstupů v režimu EXPANDÉR 1 (aktivace připojením k GND) 
Popis vstupů v režimu EXPANDER 6 (aktivace odpojením od GND) 
Vstup 1 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 2 SMS / prozvonění zpožděný 
Vstup 3 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 4 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 5 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 6 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
  
Systémový vstup 7 testovací SMS v intervalu 1 – 30 dní          (popis v oddíle 10.1) 

1 telefon 
2 telefon 

Přenos o poruše napájení. Přenáší se pouze SMS. 
Při rozdělení „:“ je SMS ve významu PORUCHA : 
OBNOVA napájení. Porucha napájení je 
vyhodnocena při poklesu napětí pod 10,5V po dobu 
1 min.. Obnova napájení je vyhodnocena při nárustu 
napětí nad 10,5V po dobu 4 min..  

3 telefon – upozornění o nízkém kreditu                  (oddíl 10.2) 

Systémový vstup 8 

4 telefon – string pro zjištění kreditu                        (oddíl 10.2) 
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Popis vstupů v režimu EXPANDÉR 2 (aktivace připojením k GND) 
Popis vstupů v režimu EXPANDER 7 (aktivace odpojením od GND) 
Vstup 1 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 2 SMS / prozvonění zpožděný 
Vstup 3 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 4 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 5 SMS / prozvonění okamžitá reakce 
Vstup 6 SMS / prozvonění resetovací 
  
Systémový vstup 7 testovací SMS v intervalu 1 – 30 dní          (popis v oddíle 10.1) 

1 telefon 
2 telefon 

Přenos o poruše napájení. Přenáší se pouze SMS. 
Při rozdělení „:“ je SMS ve významu PORUCHA : 
OBNOVA napájení. Porucha napájení je 
vyhodnocena při poklesu napětí pod 10,5V po dobu 
1 min.. Obnova napájení je vyhodnocena při nárustu 
napětí nad 10,5V po dobu 4 min..  

3 telefon – upozornění o nízkém kreditu                  (oddíl 10.2) 

Systémový vstup 8 

4 telefon – string pro zjištění kreditu                        (oddíl 10.2) 
 
okamžitý Přenos nastane okamžitě po aktivaci vstupu. 
 
zpožděný Přenos nastane po aktivaci vstupu a uplynutí doby 

nastavené v proměnné ZPOŽDĚNÍ  
 
reset aktivací tohoto vstupu dojde ke zrušení všech právě probíhajících 

přenosů vstupů 1-5. Jako aktivace se bere přechod vstupu 
z klidového do aktivního stavu. Další přenosy z jednotlivých vstupů 
mohou být aktivovány, i když   tento vstup zůstane v aktivním stavu. 
V tomto případě dojde k dalšímu zrušení všech probíhajících volání 
navrácením tohoto vstupu do klidového stavu a jeho následnou 
aktivací.  
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8.0 Nastavení výstupů 
Stav výstupů se ukládá do paměti modulu, takže po odpojení / připojení napětí se 
výstup nastaví do svého posledního stavu před odpojením. 
 

Definuje se funkce relé. 
 0 – RELÉ 1 i RELÉ 2 se ovládá pomocí SMS 
 1 – RELÉ 1 – sepnuto pokud není dostupná síť GSM 

       RELÉ 2 – ovládá se pomocí SMS 
  2 – RELÉ 1 – ovládá se pomocí SMS 
        RELÉ 2 – s EXPANDÉREM 3 určeno pro sirénu 

   
Pokud je pomocí SMS relé aktivováno pulzně zde se nastavuje jak dlouhý má 
být pulz. 0 – pulz zakázán, 1 – 9 sec. 

 
 
8.1 Ovládání výstupu prozvoněním 
Pro ovládání výstupů RELÉ 1 a RELÉ 2 je možné použít prozvonění pageru. Telefonní 
čísla na které bude pager reagovat a budou sloužit pro ovládání výstupu programujte 
do pozic u VSTUPU 9. 
 
 
 
 
  Telefonní číslo, které může prozvoněním ovládat výstup.  
 
 Typ sepnutí – určuje jakým způsobem bude výstup reagovat při prozvonění  
 0 – RELÉ 1  je sepnuto pulzně – délka pulzu je v hodnotě PULS 
 1 – RELÉ 1 je sepnuto 
 2 – RELÉ 1 je rozepnuto 
 3 – RELÉ 1 je negováno 
 4 – RELÉ 1   2x vyzvonění relé sepne, 5x a více vyzvonění relé rozepne 

Ze zadaného telefonního čísla vyzváníme na pager a po 
uvedeném počtu vyzvonění komunikaci ukončíme 
položením telefonu. Dle počtu zvonění pager relé sepne / 
rozepne.  

 
 5 – RELÉ 2  je sepnuto pulzně – délka pulzu je v hodnotě PULS 
 6 – RELÉ 2 je sepnuto 
 7 – RELÉ 2 je rozepnuto 
 8 – RELÉ 2 je negováno 
 9 – RELÉ 2   2x vyzvonění relé sepne, 5x a více vyzvonění relé rozepne 

Ze zadaného telefonního čísla vyzváníme na pager a po 
uvedeném počtu vyzvonění komunikaci ukončíme 
položením telefonu. Dle počtu zvonění pager relé sepne / 
rozepne.  

 
Pro typ sepnutí 0 – 3 a 5 – 8 je přijetí a provedení příkazu potvrzeno zavěšením ze 
strany pageru po asi 2 – 3 vyzváněních.  
Typ sepnutí 4 a 9 nemá tento typ potvrzení. 
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9.0 Názvy VSTUPŮ a VÝSTUPŮ 
V následující části programu je možné přiřadit názvy VSTUPŮM  a VÝSTUPŮM. 
Pokud je zaslán dotaz na stav VSTUPU / VÝSTUPU je odeslán text pro daný VSTUP / 
VÝSTUP  a jeho aktuální stav. 
 
                                      VSTUP                                                   VÝSTUP 
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10.0 Systémová nastavení 
Pozor VSTUP 7, VSTUP8 a VSTUP9 jsou pouze virtuální a slouží pro zasílání zpráv o 
systému. Tyto vstupy se aktivují událostí systému a nejsou vyvedeny na svorkovnici. 
 
 
10.1 Testovací zpráva – VSTUP 7  

 
Kontrolní SMS se přenáší v zadaném intervalu 1 – 30 dní. Pokud je zadána 
hodnota 0 nebo vyšší jak 30 tak se zpráva nepřenáší.  
 

 
 
 
Testovací zpráva SMS se přenáší ze vstupu 7. Až na 4 telefonní čísla je přenesena 
zpráva SMS uvedená pro vstup 7. Pro vstup 7 je možné volit typ volání pouze 1 – 
poslání SMS. Z tohoto vstupu nelze přenášet volání. 
Přenos se uskuteční v intervalu zadaných dní. Časovač je resetován vždy při: 
ukončení programování z PC, zapsáním TEST do paměti modulu pomocí 
programovací SMS, připojením napájecího napětí a přihlášením do GSM sítě. 
 
10.2 Operace s kreditem – VSTUP 8 
Pro operace s kreditem je potřeba zadat na pozici 4 telefonního čísla u vstupu 8 
řetězec znaků pro zjištění výše kreditu u daného operátora. Typ volání pro toto 
telefonní číslo musí být 1. 

T-mobile -  *101#                 O2 -  *104*#                 Vodafon -  *22# 
 
 
 
Pro zjištění kreditu zašleme na pager SMS ve formátu heslo uživatele a symbol „K“.  
Pokud je uživatelské heslo tovární 1234 potom SMS vypadá takto: „1234 K“.  Po přijetí 
této SMS modul zjistí stav kreditu a zašle částku na SMS z kterého přišel dotaz. 
 
Automatické zjišťování kreditu + přeposílání SMS zpráv 
Kredit je zjišťován každých 24 hod. Pokud je kredit pod 40Kč je zasláno upozornění na 
3tí telefonní číslo vstupu 8. Typ volání musí být  nastaven 1 nebo 2. Bližší popis typu 
volání je v následující kapitole.  
 
 
Vzhledem k různým formám zpráv SMS o zůstatku kreditu od různých operátorů 
nenese výrobce záruku za správné posílání nebo vyhodnocení tohoto údaje. 
 
10.3 Přeposílání SMS zpráv – VSTUP 8 – tel. číslo 3 
Pokud je u 3tího telefonního čísla pro VSTUP 8 zvolen  
Typ volání 1 – posílá se pouze stav kreditu 
Typ volání 2 -  posílá se SMS o stavu kreditu a jsou přeposílány všechny SMS, které 
nemají tvar řídící zprávy.  
Typ volání 3 – pouze přeposílány všechny SMS které nejsou řídící 
Maximálně je přeposláno 70 znaků SMS. Ostatní znaku jsou smazány. 
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11.0 Uživatelské ovládání 
Zprávy SMS se přijímají do modulu Telit a odtud je procesor načítá každých 30 sec. Je 
proto potřeba počítat, že největší prodleva mezi zasláním SMS a reakcí brány může 
být 30 sec.. 
Každá uživatelská SMS musí začínat uživatelským heslem. Uživatelské heslo se 
skládá ze 4 čísel a NESMÍ začínat 0. Továrně je uživatelské heslo nastaveno na 
hodnotu 1234. 
Syntax pro uživatelskou SMS je „uživatelský kód příkaz příkaz příkaz atd.“. Maximální 
délka SMS je 90 znaků. Jsou akceptována pouze velká písmena. Za příkaz lze napsat 
i několik vstupů / výstupů. Příkazy lze řadit za sebe. 
 
11.1 Ovládání RELÉ výstupů a zjišťování stavu 

příkaz následná 
hodnota popis příklad  

(uživatelský kód je 1234) 

V 1 – 8 vypnutí výstupu 1 – 8 
při zadání 0 platí pro všechny výstupy 

1234 V2 
1234 V235 

Z 1 – 8 zapnutí výstupu 1 – 8 
při zadání 0 platí pro všechny výstupy 

1234 Z0 
1234 Z1246 

P 1 – 8 

pulz na výstupu 1 – 8 
při zadání 0 platí pro všechny výstupy 

pulz trvá dobu zadanou 
v proměnné PULZ. 

1234 P2 
1234 P456 

N 1 – 8 negace výstupu 1 – 8 
při zadání 0 platí pro všechny výstupy 

1234 N5 
1234 N45 

T není 

Po přijetí příkazu se vyzvoní telefon 
z kterého byla SMS přijata. Příkaz 
lze použít pro zpětnou kontrolu o 
přijetí SMS a provedení příkazů. 

1234 V23 T 
(vypnutí výstupu 2 a 3 a 

zpětné prozvoněí) 

K není 
Zašle zpět stav kreditu. Z zjištění 
zůstatku musí být programovány i 

další parametry v oddíle 13.2. 
1234 K 

S není 

Příkaz S slouží pro zjištění stavu 
všech vstupů a výstupů. Na tento 

příkaz modul vrátí SMS kde budou 
uvedeny vstupy a výstupy a popis 
jejich aktuálního stavu. Popis je 

použit z oddílu 12.0. 

1234 S 

 
V řídící SMS lze před uživatelský kód zadat libovolný text sloužící pro orientaci. 

   ZAPNOUT KOTEL 1234 Z1 
   VYPNOUT KOTEL 1234 V1 
 
Příklad složeného příkazu pro pager 

LIBOVOLNÝ TEXT 1234 V23 Z14 N5 S 
Vypnut výstup 23 
Zapnut výstup 14 
Negován výstup 5 

Zaslána SMS o stavu vstupů a výstupů 
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12.0 Komunikátor (formát na PCO) 
Pro tuto komunikaci je možné pager VT21 nastavit pouze při spojení S PC 

 
12.1 Nastavení ústředny EZS 
Pro správnou komunikaci mezi ústřednou EZS a VT21 je potřeba v ústředně nastavit: 
parametr hodnota 
volba telefonního čísla pulzní 
telefonní číslo na PCO 2 
Identifikační číslo objektu na PCO 1111 
Přenosové kódy na PCO dle tabulky  oddíl 
komunikační formát stejný jako ve VT21 v oddíle 
  
 
 
12.2 Natavení pageru VT21 
V základním okně klikněte na tlačítko                     a zobrazí se okno s programováním 
parametrů pro komunikaci po telefonu formátem 4/2.  

Políčko SMS může obsahovat maximálně 26 znaků. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.1 Formát 4/2 

Vyberte formát přenosu mezi pagerem VT21 a EZS ústřednou. Pro spojení je 
možné použít běžné pulzní formáty pro PCO 4/2. 
 

hodnota název popis 
0 ADEMCO SLOW 4/2   10bps   handshake 1400Hz 
1 SILENT KNIGHT 4/2   20bps   handshake 1400Hz 
2 SESCOA 4/2   20bps   handshake 2300Hz 
3 RADIONICS 4/2   40bps   handshake 1400Hz 
4 RADIONICS 4/2   40bps   handshake 2300Hz 
Zde vybraný formát přenosu musí být zadán i v EZS ústředně! 
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12.2.2 Telefon 1 - 10 
Pro komunikaci formátem 4/2 je možné použít 10 telefonních čísel. První číslo opět 
udává typ komunikace a telefonní číslo se zadává v běžném formátu. 
 
 
 
 
 
 
  Telefonní číslo v běžném formátu  
Typ volání    
1 – Po aktivaci vstupu je pouze zaslána SMS 
2 – Pošle SMS a následně prozvání telefonní číslo, po zvednutí vysílá DTMF signál 
3 – Pouze prozvání telefonní číslo, po zvednutí vysílá DTMF signál 
4 – Pošle pouze SMS 
5 – Pošle SMS, prozvoní, po zvednutí vysílá DTMF signál. Volání je opakováno 4x 
nebo je volání ukončeno zvednutím telefonu a poslechem DTMF zprávy min. 5 sec.. 
6 – Prozvoní, po zvednutí vysílá DTMF signál. Volání je opakováno 4x nebo je volání 
ukončeno zvednutím telefonu a poslechem DTMF zprávy min. 5 sec.. 
 
Volání na telefonní číslo je pouze při aktivaci vstupu. Pokud je vstup deaktivován je 
poslána pouze SMS – pokud je povoleno. Pokud je aktivován vstup a má povoleno 
vyzvánět telefonní číslo je toto telefonní číslo vyzváněno asi 20 sec.  
 
12.2.3 Zadání SMS 

 
SMS zpráva -  maximální počet znaků v tomto políčku je 26.  Zprávu 
je možné rozdělit znaménkem „:“ na dvě zprávy. První se posílá při 
přijetí prvního kódu a druhá za „:“ při přijetí druhého kódu.  Znak „:“ 
nesmí být použit v textu SMS. 

 
Pokud je první kód přijat od ústředny je poslána první SMS. Pokud je přijat druhý kód 
je poslána druhá SMS.  
 
 
12.2.4 Přenos na telefonní čísla 
V nastavení Přenos se definuje, na která telefonní čísla se bude SMS nebo volání 
směrovat.  
1  na telefonní číslo 1 
až 
10 na telefonní číslo 10 
11 – 99  přenos na všechna telefonní čísla v zadaném intervalu. Telefonní číslo 10 je 
zadáváno číslem 0. 
00 na všechna telefonní čísla 
 

Podrobný výpis všech možností je uveden v následující tabulce. 
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V následující tab. jsou vypsány možné kombinace v nastavení Přenos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přenos Tlf.1 Tlf.2 Tlf.3 Tlf.4 Tlf.5 Tlf.6 Tlf.7 Tlf.8 Tlf.9 Tlf.10 
00 X X X X X X X X X X 
01 X          
02  X         
03   X        
04    X       
05     X      
06      X     
07       X    
08        X   
09         X  
10          X 
11 X          
12 X X         
13 X X X        
14 X X X X       
15 X X X X X      
16 X X X X X X     
17 X X X X X X X    
18 X X X X X X X X   
19 X X X X X X X X X  
22  X         
23  X X        
24  X X X       
25  X X X X      
26  X X X X X     
27  X X X X X X    
28  X X X X X X X   
29  X X X X X X X X  
20  X X X X X X X X X 
33   X        
34   X X       
35   X X X      
36   X X X X     
37   X X X X X    
38   X X X X X X   
39   X X X X X X X  
30   X X X X X X X X 
44    X       
45    X X      
46    X X X     
47    X X X X    
48    X X X X X   
49    X X X X X X  
40    X X X X X X X 
55     X      
56     X X     
57     X X X    
58     X X X X   
59     X X X X X  
50     X X X X X X 
66      X     
67      X X    
68      X X X   
69      X X X X  
60      X X X X X 
77       X    
78       X X   
79       X X X  
70       X X X X 
88        X   
89        X X  
80        X X X 
99         X  
90         X X 
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13.0 Programování pomocí SMS 
Vždy doporučujeme pager konfigurovat pomocí PC. Pro drobné změny nebo kontrolu 
aktuálního nastavení je možné použít programovou SMS zprávu. Programová SMS 
začíná instalačním heslem, které je továrně nastaveno na hodnotu 4567.  
 
Po zaslání dotazu je vrácena SMS z brány s aktuálním nastavením pageru VT11. Ve 
Vašem mobilním telefonu se SMS pouze upraví a pošle zpět. Po obdržení této zprávy 
pager přenastaví paměť dle hodnot v SMS a pošle zpět kontrolní SMS s aktuálním 
nastavením měněné sekce. Výhodou tohoto postupu je minimum vypisování znaků a 
minimální kontrola syntaxe. 
 
Dotaz na nastavení je ve tvaru „instalační kód Cx“ (4567 Cx) kde x je číslo sekce pro 
čtení.  
 
Programování je rozděleno do několika sekcí.  
SEKCE JE VRÁCENO 

0 instalační kód, uživatelský kód, expandér, armování, zpoždění, test, 
citlivost, relé, puls 

1 nastavení vstupu 1  (4 telefonní čísla a SMS) 
2 nastavení vstupu 2  (4 telefonní čísla a SMS) 
3 nastavení vstupu 3  (4 telefonní čísla a SMS) 
4 nastavení vstupu 4  (4 telefonní čísla a SMS) 
5 nastavení vstupu 5  (4 telefonní čísla a SMS) 
6 nastavení vstupu 6  (4 telefonní čísla a SMS) 
7 nastavení vstupu 7  (4 telefonní čísla a SMS) 
8 nastavení vstupu 8  (4 telefonní čísla a SMS) 
9 nastavení vstupu 9  (4 telefonní čísla pro spínání relé prozvoněním) 
  

A Názvy vstupů 1 – 6 
B Názvy výstupů 1 – 4 

 
V případě že odešleme 4567 C0 
 
Dostaneme zpět 4567 G0  inst.I=4567 uziv.U=1234 exp.E=0 arm.A=- 
zpoz.Z=4 test.T=0 citl.S=4 rel.R=0 puls P=1 microfon M=3 reproduktor 
N=5 
 
U této vrácené SMS můžeme změnit hodnoty za znaménkem „=“ a SMS pošleme zpět 
do brány.  Po přenastavení paměti v bráně je poslána zpět kontrolní SMS s aktuálním 
nastavením brány. 
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13.1 Význam zkratek při programování pomocí SMS 
 
Orientační zkratky  Identifikátor 
inst. instalační kód I 
uziv. uživatelský kód U 
exp. nastavení typu EXPANDÉRU E 
arm. -- A 
zpoz. příchozí a odchozí zpoždění Z 
test perioda odeslání testovací zprávy T 
citl. reakční doba vstupů S 
rel. nastavení funkce relé R 
puls délka pulzu na výstupech relé P 
mikrofon nastavení úrovně mikrofonu M 
reproduktor nastavení úrovně reproduktoru N 
  

Příkaz pro otevření programovací sekce.
 Za příkazem následuje číslo sekce. G 
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14.0 Monitorování funkce moduluVT21 
Modul VT21 je vybaven SW pro monitorování funkce a stavu. K monitorování se 
využívá program Vgreader.exe.  
Aby se mohl provádět výpis monitorovacích zpráv, musí být ve společném adresáři 
s programem Vgreader.exe uložen datový soubor DATA.DLL. Tento program vypisuje 
zprávy o aktuálním stavu modulu. Tyto zprávy jsou vypisovány v textovém formátu a 
slouží instalatérovi k ověření jednotlivých funkcí, které modul právě provádí. Kromě 
toho tento program vypisuje systémové zprávy, které v případě problému s modulem 
umožňují výrobci analyzovat stav modulu. Vypis těchto zpráv lze povolit v nastavení 
Monitor – ANO. Všechny zprávy se ukládají na HD počítače do souboru 
VgReader.dat. Na  základě zaslání tohoto souboru výrobci přes distribuční síť 
prodejců, může výrobce podrobněji analyzovat funkci modulu. Modul propojíme  
s počítačem pomocí programovacího kabelu. Pokud máme zároveň připojen tlf 
komunikátor a chceme monitorovat stav modulu, musíme použít rozdvojku konektoru 
RJ45, u nichž musí být rozdvojeno všech 6 vodičů ( POZOR některé rozdvojky 
rozdvojují jen 4 vodiče).   
Po aktivaci tlačítka Start se spustí začátek monitorování. Monitorování se ukončí 
stiskem tlačítka Stop. V dalším obrázku je zobrazen výpis zpráv, který program vypíše 
po připojení modulu VT11 na napájecí napětí. 
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