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Aby systém fungoval správně , MUSÍ být v systému uloženo telefonní číslo na pozici prvního
uživatele a to i v případě lokálního použití, kdy není do zařízení vložena SIM karta!
PITBULL ALARM PRO je velmi kompaktní, profesionální zabezpečovací systém, určený zejména pro malé rodinné
domy, garáže, sklepy, zahradní domky, chaty, chalupy apod. Využívá SIM kartu libovolného operátora GSM (SIM
není součástí dodávky) pro snadnou komunikaci pomocí Vašeho mobilního telefonu a má mino jiné vestavěný dvojitý pohybový detektor (PIR). Díky tomu můžete:
•
•
•
•
•

Chránit svůj majetek ať jste kdekoli
Bezplatně ovládat svůj alarm
Přijímat SMS zprávy informující o stavu systému
Informovat až 10 uživatelů o poplachu a/nebo stavu systému (zapnuto/vypnuto)
Přijmout SMS zprávy informující o aktuální teplotě ve střeženém prostoru

PITBULL ALARM PRO má navíc zabudovaný modul bezdrátové nadstavby, systém tak lze jednoduše rozšířit o další
bezdrátové detektory a/nebo jiné bezdrátové prvky. Pro více informací nahlédněte do kapitoly 3. SPRÁVA BEZDRÁTOVÝCH ZAŘÍZENÍ.
Tento dokument popisuje instalaci a provoz zabezpečovacího systému PITBULL ALARM PRO. Pečlivě
si jej, prosím, prostudujte dříve, než přistoupíte k instalaci systému a než začnete systém používat. V kapitole
1 a 2 najdete „Rychlého průvodce“, další kapitoly pak popisují doplňkové a volitelné funkce zařízení.
Technické specifikace:
Napájecí napětí........................................................11-15V
500mA max
Odběr v klidovém stavu...........................................max 50mA
Napětí a kapacita záložního akumulátoru...........8.4V; 350mAh; Ni-MH
Typ SIM karty............................................................Nano SIM - 2 sloty
Frekvence GSM modulu..........................................900/1800 MHz
Rozměry....................................................................124x67x58mm
Povolená provozní okolní teplota a lhkost...........-10…+40 °C; 0-90% RH @ 0... +40 °C (bez kondenzace)
Doba provozu na záložní akumulátor....................až 24 hodin*
Zorný úhel/dosah detektoru..................................90°/10m
Frekvence bezdrátových periferií.........................868 MHz
Dosah bezdrátových periferií.................................až 3000m v otevřeném prostoru
Maximální počet bezdrátových periferií...............16
Komunikace..............................................................SMS, Hlasové volání, GPRS
Podporované protokoly...........................................Ademco Contact ID, EGR100, SIA IP 2013, Kronos, Cortex SMS
BELL+ (siréna) - mezní hodnoty výstupů............150mA max.; 15V (s externím napájením) / 7V (provoz na záložní
akumulátor)
* - neaktivní Smart Security; neaktivní (vypnutá) bezdrátová nadstavba
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Popis zařízení PITBULL ALARM PRO
Deska elektroniky
pohled zepředu

1

Deska elektroniky
pohled zezadu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Držák těla detektoru montovaný na zeď
Čočka pohybového detektoru (Fresnellova)
Konektor pro připojení napájecího adaptéru
Napájecí zdroj (AC/DC adaptér)
Konektor napájecího adaptéru
Tlačítko “reset” pro nastavení na tovární hodnoty
Výlisek pro nasunutí těla detektoru na držák (1)
Konfigurační mini-USB konektor pro připojení PC
Držák SIM karty (držák hlavní SIM karty je výš)
(verze s jedním slotem nebyla v ČR distribuována)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Deska elektroniky verze 3G (v ČR nebyla
distribuována) - pohled zepředu

Deska elektroniky (3G)
pohled zezadu

GSM modul
Záložní akumulátor
PIR senzory pro detekci pohybu (narušení)
Ochranný kontakt pro detekci sabotáže
Vstup pro připojení externího kontaktu
Vestavěná GSM anténa
Pojistka F1 - typ MINISMDC050F 0.5A
Pojistka F2 - typ MINISMDC020F 0.2A
LED kontrolka

Konektor

Popis

BELL- / COM

Společná svorka (zem) pro Z2 a BELL+

Z2
BELL+

Vstup drátové zóny Z2
Výstup sirény (nebo signalizace vybraného stavu)
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1. ZÁKLADNÍ OŽIVENÍ ALARMU
V této kapitole se dozvíte jak instalovat a oživit alarm pomocí velmi stručných instrukcí seřazených do následujících
sedmi kroků. Pokud chcete naprogramovat zařízení kompletně pomocí konfiguračního programu, přejděte prosím
ke kapitole 2. RYCHLÝ PRŮVODCE.
1. Demontujte přední kryt detektoru.

2

3

OPEN

2.

Vložte SIM kartu s vypnutým
požadavkem na PIN kód
do držáku hlavní (Primary) SIM
karty.

3.

Zasuňte napájecí konektor
napájecího zdroje (adaptéru)
do příslušné zdířky v alarmu
a adaptér poté zastrčte do elektrické zásuvky.
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4. Vyčkejte cca 1 minutu, než
proběhne inicializace zařízení
a přihlášení SIM karty do sítě
operátora GSM. Poté zavolejte
ze svého mobilního telefonu
na tel. číslo SIM karty vložené
do zařízení a vyčkejte, až zařízení
hovor ukončí (odmítne). V zápětí
obdržíte SMS zprávu informující
o tom, že Vaše telefonní číslo
bylo úspěšně uloženo do paměti
alarmu.

5. V téže SMS zprávě (přijaté
v předchozím kroku) je rovněž
vloženo náhodně vygenerované
dočasné 4-místné SMS heslo.
Toto dočasné heslo změňte
na jiné - Vámi zvolené v odpovědi na přijatou SMS.
Tvar SMS pro změnu hesla je:
XXXX(mezera)PSW(mezera)YYYY
(místo xxxx zadejte dočasné
heslo z přijaté SMS zprávy,
místo yyyy zadejte nové heslo, Vámi zvolené). Odpověď
může vypadat např. takto:
2583 PSW 1234. Takto sestavenou SMS zprávu odešlete do
zařízení a vyčkejte, než Vám systém přes SMS potvrdí úspěšnou
změnu SMS hesla.
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6. Zabezpečovací systém je nyní
připraven k zapnutí a střežení
Vašeho majetku. Před zapnutím
se
ujistěte,
že
nestojíte
před detektorem.

G
DIN
SEN S
SM

7. Pro
zapnutí
(aktivaci)
alarmu vytočte ze svého
mobilního telefonu telefonní číslo SIM karty vložené
do
zařízení
a
vyčkejte, dokud zařízení volání
po třech zazvoněních neukončí (neodmítne). Jakmile
DISARMED
se tak stane, dojde
k zapnutí
(aktivaci) alarmu. Pro vypnutí
(deaktivaci) alarmu vytočte
znovu ze svého mobilního
telefonu
telefonní
číslo
SIM karty v alarmu a vyčkejte, dokud zařízení volání
po jednom zazvonění
neuG
LIN
CAL Jakmile se
končí (neodmítne).
tak stane, je zařízení vypnuto
(deaktivováno).
1 RINGS

9

OPEN

OPEN

Při zapínání (aktivaci)/vypínání (deaktivaci) alarmu vždy vyčkejte, dokud zařízení volání samo neukončí.
Ukončíte-li sami volání dříve, nemusí se zapnutí/vypnutí podařit.
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RYCHLÝ PRŮVODCE

2. RYCHLÝ PRŮVODCE
ÚVOD
V této sekci se dozvíte, jak rychle a jednoduše Váš zabezpečovací systém PITBULL ALARM PRO nakonfigurovat.
Projdeme s Vámi všechna nastavení, která jsou důležitá pro správnou a spolehlivou funkci systému. Alarm ke své
funkci využívá GSM síť, proto musíte nejprve zakoupit SIM kartu a vložit ji do zařízení. Poté již budete moci ovládat
a programovat systém mj. pomocí svého mobilního telefonu.
Vestavěný duální pohybový PIR detektor je odolný proti planým poplachům způsobených pohybem zvířat
až do hmotnosti 40 kg. Zvíře se však musí pohybovat při zemi.
PITBULL ALARM PRO obsahuje bezdrátovou nadstavbu, která umožňuje rozšiřovat Váš systém o bezdrátová
zařízení, která se do této nadstavby přihlašují - nicméně systém je plně funkční i bez jakéhokoli přihlášeného bezdrátového zařízení.
Tato část nepopisuje proceduru přihlašování bezdrátových detektorů, tato je podrobně popsána v kapitole
3. SPRÁVA BEZDRÁTOVÝCH ZAŘÍZENÍ.
Instalace krok za krokem
2.1. Jak a kam připevnit držák detektoru
Zařízení je určeno pouze pro vnitřní montáž. Detektor namontujte do takového místa, kudy předpokládáte,
že s největší pravděpodobností vstoupí i případný nezvaný host.

12

13

14

Abyste předešli planým poplachům, vyvarujte se instalace v těchto místech:
•
•
•
•

Vystavených přímému slunečnímu svitu, např. proti oknu
V blízkosti těles s velkými teplotními výkyvy, např. kamna, krb, topení...
Se zvýšenou prašností nebo průvanem
Tam, kde může být problém se sílou signálu GSM (plechové haly, kovové konstrukce)
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Diagramy pokrytí střeženého prostoru:
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RYCHLÝ PRŮVODCE
2.2. Příprava SIM karty
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Je výhodné, aby SIM karta v zařízení byla stejného operátora, jakého využívá většina z uživatelů systému,
jimž systém bude volat a/nebo zasílat SMS zprávy.
• Pro zvýšení spolehlivosti systému je doporučeno nepoužívat předplacené SIM karty. V případě jejich použití
se systému nemusí podařit odeslat jakoukoli SMS zprávu z důvodu vyčerpání předplaceného kreditu.
• Rovněž je doporučeno vypnout na použité SIM kartě služby přesměrování hovorů a hlasovou schránku –
pokud jsou aktivní. Informace o službách aktivovaných na SIM kartě Vám sdělí příslušný operátor GSM.
• Vypněte na SIM kartě požadavek na zadání PIN kódu (požadavek na PIN kód lze zrušit, pokud SIM kartu vložíte do libovolného mobilního telefonu a aktivujete příslušné menu).
2.3. Jak vložit SIM kartu
Než vložíte SIM kartu do zařízení, musí být připravena dle kapitoly výše. (2.2. Příprava SIM karty)
19

Demontujte vrchní kryt detektoru (s čočkou).
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Vložte SIM kartu do příslušného slotu (Slot Primary musí být vždy osazen, slot Secondary může zůstat neobsazen) a poté uzavřete kryt.

24

2.4. Připojte napájecí adaptér
do zařízení

2.5. Připevněte zařízení na držák
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2.6. Držák je třeba zasunout až
„zacvakne“!

CZ

3
1
13

RYCHLÝ PRŮVODCE

26

2.7. Připevněte držák na zeď pomocí přiložených vrutů

28

2.8. Držák po instalaci a nastavení polohy detektoru pevně zafixujte

14
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31

2.9. Připojte napájecí adaptér
do zásuvky

2.10. Otestujte zda je systém
funkční

Alarm je plně funkční za 1 - 2 minuty po připojení napájení. Abyste otestovali, zda je pohybový detektor alarmu
funkční, vyčkejte, až signalizační LED kontrolka ve spodní části přední strany detektoru zhasne a poté zamávejte
rukou před detektorem. Alarm detekuje pohyb a signalizační LED se na několik sekund rozsvítí.

Pokud signalizační LED trvale bliká (několikrát za sekundu), není zřejmě SIM karta vložena
správně nebo je na SIM kartě aktivní požadavek na zadání PIN kódu.

2.11.

Záložní akumulátor a jak jej vyměnit

Životnost záložního akumulátoru by měla být alespoň dva roky - je do značné míry ovlivněna okolní provozní
teplotou a četností a hloubkou jeho vybíjení. Pokud je akumulátor v pořádku a plně nabitý, dokáže zabezpečovací
systém napájet až 24 hodin.
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Jak vyměnit záložní akumulátor

33

1. Vyjměte napájecí adaptér
z elektrické zásuvky.

2. Posuňte tělo alarmu mírně
nahoru...

3. ... a sejměte jej z držáku.

36

4. Odklopte přední kryt detektoru.
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39

5. Vytáhněte opatrně akumulátor
(je na suchém zipu), odpojte
jeho kabel a vyjměte jej.

2.12.

6. Akumulátor nahraďte
stejným typem dle technických
specifikací.

Jak naprogramovat PITBULL ALARM PRO

Po zprovoznění je třeba instalovaný alarm naprogramovat. Doporučujeme zařízení programovat pomocí PC
a konfiguračního programu Eldes Utility - je to nejrychlejší, nejjednodušší a nejefektivnější způsob programování.
Některé parametry lze navíc editovat pouze pomocí konfiguračního software.

Pokud chcete systém programovat pomocí SMS zpráv, přejděte na kapitolu
4. JAK PROGRAMOVAT ALARM POMOCÍ MOBILNÍHO TELEFONU.
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RYCHLÝ PRŮVODCE
2.12.1.

Stažení konfiguračního programu Eldes Utility

Konfigurační program Eldes Utility lze bezplatně stáhnout na webových stránkách výrobce (eldesalarms.com)
nebo na www.alarmprodej.cz v sekci Ke stažení.

Konfigurační program je dostupný pro operační systémy Windows, MAC, Linux a mobilní zařízení s OS Android.
2.12.2.

Instalace programu Eldes utility.
Instalaci programu je třeba provést pouze před jeho prvním spuštěním,
nebudete ji muset opakovat před každým spuštěním programu.

2.12.3.

Propojení PITBULL ALARM PRO s PC pomocí USB kabelu
Než propojíte zabezpečovací zařízení PITBULL ALARM PRO s Vaším počítačem,
ujistěte se, že zařízení je připojeno k napájení.

18
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Otevře se nové okno, v něm klikněte
(levým tlačítkem myši) na tlačítko Next.
46
Propojte PITBULL ALARM PRO s počítačem pomocí USB kabelu z příslušenství.
40
41

Konfigurační program
Eldes Utility lze
kdykoli spustit pomocí
zástupce, který se
během instalace vytvoří
na ploše PC.

Po prvním spuštění je třeba vytvořit si v programu uživatelský účet kliknutím na “Registrovat”. Po vytvoření účtu
(zadáním Vašeho e-mailu a libovolného hesla) a kliknutím na potvrzovací odkaz v e-mailu, který Vám na zadanou
adresu bude obratem zaslán, je možno se v programu Eldes Utility k tomuto účtu přihlásit kliknutím na “Přihlásit”.
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42
Přihlášení si program bude pamatovat
a při jeho dalším spuštění již přihlášení
provede automaticky. Jakmile bude
počítač se spuštěným konfiguračním
programem Eldes Utility propojen
přes USB kabel s PITBULL ALARM
PRO, automaticky se k němu připojí,
vyčte jeho konfiguraci a zobrazí
úvodní obrazovku nazvanou Souhrn.
Nyní je možno naprogramovat sytém
dle Vašich požadavků a po dokončení
konfigurace bude Váš zabezpečovací
systém připraven k použití.

2.13.

Jak zapnout (zastřežit) a vypnout (odstřežit) PITBULL ALARM PRO

Pro zapnutí systému vytočte telefonní číslo SIM karty vložené do zařízení. Uslyšíte tři vyzváněcí tóny a poté je
vyzvánění ze strany alarmu ukončeno. Alarm začne odpočítávat běh tzv. odchodového zpoždění (továrně 15 sekund, lze změnit). Tento čas je signalizován pípáním piezoměniče integrovaného v PITBULL ALARM PRO a slouží
pro odchod uživatele ze střeženého prostoru bez vyvolání poplachu. Po uplynutí času pro odchod pípání ustane
a systém je zapnut (zastřežen).
Pro vypnutí (odstřežení) systému vytočte telefonní číslo SIM karty vložené do PITBULL ALARM PRO dříve,
než vstoupíte do střeženého prostoru. Uslyšíte jeden vyzváněcí tón a poté je vyzvánění ukončeno. Alarm je
nyní úspěšně vypnut (odstřežen). Pokud vstoupíte do střeženého prostoru dříve, začne běžet tzv. příchodové
zpoždění (továrně 15 sekund, lze změnit), během kterého je třeba systém deaktivovat, aby nedošlo k vyvolání
poplachu. Běh tohoto zpoždění je opět akusticky signalizován, pípání během příchodového zpoždění je však
pro snažší rozlišení výrazně rychlejší než pípání při času pro odchod.
V případě, že během příchodového zpoždění nedojde k odstřežení alarmu, je vyhlášen poplach. Ten trvá v továrním
nastavení 1 minutu a je akusticky signalizován nepřerušovaným zvukem vestavěného piezoměniče.
Při zapínání/vypínání vždy vyčkejte, dokud systém sám neukončí volání. Po každém zapnutí/vypnutí systému
obdrží uživatel, který je zadán na první pozici, krátkou potvrzující SMS zprávu.
Ovládání alarmu pomocí volání je zdarma, protože nedojde k uskutečnění telefonního spojení
mezi uživatelem a PITBULL ALARM PRO - jedná se o tzv. “prozvonění”.
20
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Před zapnutím (zastřežením) alarmu je nezbytné uzavřít všechna okna a dveře ve střeženém prostoru a v zorném
poli detektoru se nesmí v okamžiku zapínání pohybovat žádné osoby.
PITBULL ALARM PRO může být zapnut/vypnut alternativně také pomocí SMS zprávy (viz kapitola 4. JAK PROGRAMOVAT ALARM Z MOBILNÍHO TELEFONU) nebo pomocí bezdrátové klávesnice EWKB4 (viz kapitoly 3.3.3.
a 3.3.4. ) nebo pomocí bezdrátové klíčenky EWK2 (viz kapitoly 3.4.1. a 3.4.2 ).
43

Nestůjte
v zorném poli
detektoru

Zavřete
dveře

Zavřete
okna

Zavřete
dveře
2.14.

Odchodové zpoždění

Jakmile zapnete Váš systém pomocí mobilního telefonu, klíčenky nebo klávesnice, systém začne odpočítávat
tzv. odchodové zpoždění (15 sekund továrně), než začne hlídat. Během této doby se lze pohybovat před detektorem bez vyhlášení alarmu. Tento čas je možné změnit v konfiguraci. Červená kontrolka LED pod čočkou detektoru začne blikat a indikuje tak běh odchodového zpoždění, během něhož je nutné opustit střežený prostor.
Po ukončení běhu odchodového zpoždění kontrolka LED přestane blikat.
2.15.

Informace o poplachu

Pokud alarm v zapnutém stavu zaznamená pohyb, odešle o této skutečnosti (o poplachu) SMS zprávu na tel. číslo Uživatele 1 a poté tomuto uživateli zavolá. Pokud uživatel hovor nepřijímá, systém volání ukončí a začne volat
další telefonní číslo v pořadí do té doby, dokud některý z volaných uživatelů hovor nepřijme, resp. dokud nejsou
vyčerpána všechna zadaná telefonní čísla. Alarm postupně volá dalším uživatelům také v případě, že je aktuální
volaný “obsazen” nebo jeho mobilní telefon není dostupný. SMS zpráva o poplachu je posílána na všechna zadaná
telefonní čísla, to však lze změnit tak, aby byla SMS poslána nejprve Uživateli 1 a pokud je její přijetí potvrzeno, tak
aby na další čísla již SMS odeslána nebyla. Způsob volání a zasílání SMS zpráv lze změnit pomocí konfiguračního
programu Eldes Utility.

PITBULL ALARM PRO - Uživatelský manuál v.1.3

CZ

1
22
1

RYCHLÝ PRŮVODCE
2.16.

Výpadek napájení

Pokud dojde k výpadku napájení, je systém nadále napájen vestavěným záložním akumulátorem a o této situaci
je po uplynutí 30 sekund od výpadku odeslána informační SMS zpráva. Jakmile dojde k obnovení napájení, systém rovněž o této skutečnosti (opět po 30 sekundách) informuje příslušnou SMS zprávou. Obdobně pak systém
informuje varovnou SMS zprávou v případě, že výpadek napájení trvá příliš dlouho a záložnímu akumulátoru
hrozí vybití.
2.17.

Informační SMS zprávy o překročení nastavených teplotních limitů

PITBULL ALARM PRO je vybaven teplotním senzorem a měří okolní teplotu. V konfiguraci je proto možno definovat hodnoty minimální a maximální teploty, po jejichž překročení dojde k odeslání informační SMS o této situaci. Pro tento účel lze použít vestavěný teplotní senzor v PITBULL ALARM PRO nebo teplotní senzor v některém
z přihlášených bezdrátových zařízení (pokud existují). Senzorem teploty jsou vybavena následující bezdrátová
zařízení:
•
•
•
•
•
•

EWP2/EWP3 - bezdrátový PIR detektor pohybu;
EWD2/EWD3 - bezdrátový magnetický kontakt s otřesovým senzorem;
EWS2 & EWS3 - bezdrátová venkovní/vnitřní siréna;
EWKB4 - bezdrátová klávesnice;
EWF1/EWF1CO – bezdrátový detektor kouře/ bezdrátový detektor kouře s detektorem CO;
EW2 - bezdrátový zónový a PGM expander také podporuje funkci měření teploty, je však nutné k němu
připojit externí teplotní čidlo.

Na aktuální měřenou teplotu se lze dotázat pomocí SMS zprávy, obsahující následující příkaz:
Zobrazení aktuální
teploty

SMS

SMS text:
ssss TEMP
Hodnota: ssss – 4-místné SMS heslo.
Příklad: 1111 TEMP

V továrním nastavení je funkce měření okolní teploty zakázána. Její povolení, resp. nastavení teplotních hranic
MIN a MAX lze provést pomocí konfiguračního programu Eldes Utility nebo pomocí SMS zprávy (viz kapitola 4. JAK
PROGRAMOVAT ALARM Z MOBILNÍHO TELEFONU).
Teplotní senzor v PITBULL ALARM PRO měří teplotu v rozsahu -10... +40°C s přesností +/-2°C. Teplotní rozsah
senzoru v bezdrátových prvcích pak odpovídá jejich povolené provozní teplotě (viz jejich technická specifikace).
2.18.

Další možnosti

Pomocí svého mobilního telefonu si můžete kdykoli vyžádat informaci o stavu alarmu, stavu jeho napájení
a síle signálu GSM.
PITBULL ALARM PRO má vestavěnu bezdrátovou nadstavbu, pomocí které lze systém
rozšířit o bezdrátové detektory, sirény, magnetické kontakty a další prvky.
Více informací naleznete v kapitole 3. SPRÁVA BEZDRÁTOVÝCH ZAŘÍZENÍ.
22
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3. SPRÁVA BEZDRÁTOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Než budete pokračovat, přečtěte si, prosím, kapitolu 2. RYCHLÝ PRŮVODCE
a nastavte základní parametry systému tak, jak je popsáno.
PITBULL ALARM PRO obsahuje bezdrátovou nadstavbu, díky které lze Váš zabezpečovací systém podstatně
rozšířit.V této kapitole se dozvíte, jak se pomocí počítače (PC) a programu Eldes Utility přihlašují a odstraňují bezdrátová zařízení. Do bezdrátové nadstavby lze přihlásit až 16 bezdrátových zařízení, zde je jejich seznam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EWP2/EWP3 - bezdrátový pohybový PIR detektor;
EWD2/EWD3 - bezdrátový magnetický kontakt/otřesový senzor/detektor zaplavení;
EWS3 - bezdrátová vnitřní (interiérová) siréna;
EWS2 - bezdrátová venkovní siréna;
EWK2/EWK2A - bezdrátová klíčenka/bezdrátové tísňové tlačítko;
EWK3 (KeyBoB) - nová generace bezdrátové klíčenky
EKB3W/EWKB4/EWKB5 – bezdrátová klávesnice;
EWF1/EWF1CO – bezdrátový detektor kouře/ bezdrátový detektor kouře s detekcí CO;
EW2 - zónový a PGM (programovatelné výstupy) expander;
EWR2 - opakovač signálu;
EWM1 - bezdrátová zásuvka.

Do systému lze připojit také zařízení jiných výrobců pomocí bezdrátového expanderu EW2. Bezdrátový modul EW2
nabízí 4 drátové zónové vstupy a 2 drátové PGM výstupy. Hlavní vlastnosti vestavěné bezdrátové nadstavby:
•
•
•
•

Do systému lze přihlásit až 16 bezdrátových prvků;
Obousměrná komunikace;
Hlídaná komunikace s bezdrátovými prvky s definovatelnou dobou kontroly;
Maximální dosah až 3000 m v otevřeném prostoru.

Dosah bezdrátové komunikace zásadně ovlivňuje okolní prostor a překážky, které jsou v tomto prostoru kladeny
elektromagnetickým vlnám. Proto je těžké stanovit jakákoli měřítka - porovnáme-li dosah bezdrátových prvků
instalovaných v dřevostavbě s prvky instalovanými v železobetonovém masivním skeletu, zjistíme diametrálně odlišné výsledky. Zásadní proto je před instalací bezdrátových prvků vyzkoušet jejich dosah a kvalitu komunikace přímo v místě zamýšlené instalace. Bezdrátová komunikace mezi prvky je obousměrná a odehrává se
v bezlicenčním pásmu 868 MHz. Komunikace mezi bezdrátovými prvky a ústřednou je neustále kontrolována podle nastavené doby kontroly, nazývané v konfiguračním programu “Perioda testu” (Test time). Abyste se vyvarovali zklamání či nepříjemností plynoucím nesprávně provedené instalace bezdrátových prvků ELDES, připravili
jsme pro Vás stručný návod, jak bezdrátovou instalaci provést včetně souhrnu základních principů, které je třeba
dodržet - kontaktujte, prosím, svého dodavatele.
Komunikace mezi ústřednou a bezdrátovými prvky je dvoucestná a probíhá v bezlicenčním pásmu 868MHz. Pokud
je k ústředně připojen konfigurační program ELDES Utility, je četnost vysílání komunikačních telegramů u všech
nepřihlášených bezdrátových prvků s periodou vysílání delší než 10 sekund zkrácena na 10 sekund. Po ukončení
konfigurace (odpojení SW ELDES Utility) je perioda vysílání upravena zpět na původní hodnotu:
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EKB3W, EWKB4, EW2, EWP2, EWP3, EWS2, EWS3, EWF1, EWF1CO, EWM1:
•
•

Prvních 360 pokusů po zapnutí (resetu) zařízení - každých 10 sekund;
Poté vždy 1x za minutu.

EWD2, EWD3:
•
•

Prvních 360 pokusů po zapnutí (resetu) zařízení - každých 10 sekund;
Poté vždy 1x za 2 minuty.
V případě vzdálené konfigurace se četnost vysílání komunikačních telegramů bezdrátového prvku nemění,
zůstává na výchozích továrních hodnotách.

Po navázání spojení a přihlášení zařízení do systému se četnost odesílání telegramů změní (tzv. dohledové telegramy) a tato četnost (perioda) je ovlivněna editovatelným parametrem Kontrola spojení (Test time). Případná
úprava tohoto parametru (prodloužení) vede k prodloužení životnosti baterií, ovšem zároveň prodlužuje reakční
dobu bezdrátových prvků (netýká se informací o poplachovém stavu - tato informace je vždy přenášena do ústředny okamžitě). Příklad: Poplach v systému vznikne v 09:15:25 a systém vydá pokyn k aktivaci bezdrátové sirény
EWS3. Protože v továrním nastavení siréna zjišťuje stav systému vždy 1x za 7 sekund, rozezní se nejpozději v
09:15:32.
Tovární nastavení parametru Kontrola spojení (Test Time):
•
EWKB4, EWD3: každých 5 minut
•
EKB3W, EWD2, EWP2/EWP3: každých 60 sekund
•
EWM1, EW2, EWF1, EWF1CO: každých 30 sekund
•
EWS2, EWS3: každých 7 sekund
Každému bezdrátovému zařízení lze parametr “Test time” změnit pomocí programu Eldes Utility.
Parametr “Test Time” má vliv také na přihlašovací proces bezdrátového zařízení. Zařízení
je do bezdrátové nadstavby přihlášeno až poté, kdy je z daného bezdrátového zařízení přijat první paket (zpráva).
V porovnání s ostatními bezdrátovými prvky ELDES vykazuje bezdrátová klávesnice EKB3W/EWKB4 určité výjimky
v komunikaci. Více informací o komunikaci bezdrátové klávesnice EKB3W/EWKB4, době podsvitu kláves aj.
naleznete v kapitole 3.3.1. Bezdrátová komunikace, Spící režim a Čas podsvitu.
Monitorování stavu bezdrátového signálu
Ztráta bezdrátového signálu z určitého bezdrátového prvku na více jak 4 hodiny může vést k vyhlášení alarmu
(továrně zakázáno). Tato událost je vyhodnocena jako ztráta RF signálu. V SMS zprávě je ztracený prvek identifikován typovým označením, svým jedinečným 8 místným ID kódem a uživatelsky editovatelným popisem položky
“Tamper” dané zóny. O obnově signálu bude rovněž uživatel informován SMS zprávou. Výchozí doba pro vyhodnocení ztráty bezdrátového prvku je 1 hodina (60 minut).
Konfigurační program ELDES Utility přehledně zobrazuje pro každý přihlášený i nepřihlášený bezdrátový prvek
zvlášť čítač, který zobrazuje, jak často daný prvek komunikuje s ústřednou, resp. jak dlouho se již neozval.
Konfigurační program Vás bude rovněž varovat, pokud se určitý bezdrátový prvek nehlásí příliš dlouho.
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3.1. Jak přidat bezdrátové zařízení (příslušenství) do systému
Než budete pokračovat, ujistěte se, že je PITBULL ALARM PRO připojen k napájení
a propojen s Vaším PC pomocí USB kabelu.
1. Zapněte bezdrátové zařízení podle pokynů uvedených v jeho uživatelské příručce (obvykle vyjmutím izolační
podložky z bateriového prostoru).
2. Spusťte program Eldes Utility a vyčkejte, než konfigurační program vyčte aktuální nastavení PITBULL ALARM
PRO a zobrazí Vám základní obrazovku “Souhrn”.
3. Přejděte na záložku “Periferní zařízení” a tam klikněte na volbu “Povolit” pro aktivaci bezdrátové nadstavby,
která je z důvodu úspory spotřeby energie v továrním nastavení neaktivní.
44

Po inicializaci bezdrátové nadstavby se v této sekci budou zobrazovat všechna viditelná bezdrátová zařízení ELDES,
která jsou v dosahu bezdrátové nadstavby PITBULL ALARM PRO.
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4. Kliknutím levým tlačítkem myši na řádek s vybraným - dosud nepřiřazeným - bezdrátovým zařízením se zobrazí
možnost “Přidat do systému”.

46
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Viditelná, ale dosud nepřihlášená bezdrátová zařízení jsou označena šedým pruhem u příslušné ikony. Po spárování se tento šedý pruh změní na zelený.
Viditelné zařízení, dosud
nespárované.
Tato zařízení jsou viditelná
ve všech nadstavbách
v okolí.

Spárované zařízení.
Tato zařízení jsou viditelná
pouze pro spárovanou
ústřednu.

Jednotlivé položky v seznamu bezdrátových zařízení se řadí náhodně.
47

Pokud přihlašujete do systému bezdrátovou klíčenku EWK2, je nezbytné během přihlašovacího procesu
několikrát stisknout tlačítko pro odstřežení systému (s ikonou odemčeného visacího zámku).
7. Po úspěšném přihlášení se v závislosti na typu zařízení zobrazí následující informace:
•
Typ zařízení – model bezdrátového zařízení, verze firmware a jedinečné 8 místné ID;
•
Stav zón – zda jsou zónové vstupy na bezdrátovém prvku (jsou-li) v klidu nebo v poplachu (OK/ALARM);
•
Stav tamperu - zda jsou tampery na bezdrátovém prvku (jsou-li) v klidu nebo v poplachu (OK/ALARM);
•
Teplota – Aktuální teplota okolního prostředí, měřená vestavěným senzorem teploty (je-li v prvku
zabudován).
•
Stav baterie – Kapacita baterie bezdrátového zařízení v procentech:
0% - Baterie je vybita;
100% - Baterie má plnou kapacitu.
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•

Úroveň signálu – Síla signálu bezdrátového zařízení v procentech:
0% - Žádný signál;
100% - Maximální síla signálu.

•

Perioda testu (Test Time) - Parametr udávající časovou periodu, po jejímž uplynutí odešle bezdrátový
prvek do PITBULL ALARM PRO aktuální stav své baterie, síly přijímaného signálu a hodnotu okolní teploty.
Tento parametr lze změnit, po kliknutí levým tlačítkem myši na ikonu vybraného bezdrátového prvku
a volbě položky "Konfigurovat zařízení" Více informací o tomto parametru naleznete v kapitole 3. SPRÁVA
BEZDRÁTOVÝCH ZAŘÍZENÍ.

3.2

Jak odebrat bezdrátové zařízení ze systému
Než budete pokračovat, ujistěte se, že je PITBULL ALARM PRO
napájen a propojen s Vaším PC pomocí USB kabelu

1. Spusťte program Eldes Utility a vyčkejte, než konfigurační program vyčte aktuální nastavení PITBULL ALARM
PRO a zobrazí Vám základní obrazovku “Souhrn”.
48

2. V záložce Periferní zařízení - Bezdrátová zařízení najděte bezdrátový prvek, který chcete odebrat.
3. Klikněte na řádek s vybraným bezdrátovým prvkem a z menu, které se otevře, vyberte volbu Odebrat ze systému.
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4. Konfigurační program se následně zeptá, zda skutečně chcete vybraný bezdrátový prvek odebrat ze systému.
Pokud odebrání prvku potvrdíte, bude zařízení z bezdrátové nadstavby odstraněno. V opačném případě odebrání neproběhne.

Po odebrání prvku z bezdrátové nadstavby je nutno tento prvek zresetovat do továrního nastavení,
jinak nebude viditelný a nebude jej možno znovu přidat ani do původní ani do jiné ústředny.
Pokud prvek nebudete znovu přidávat nikam, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jejich zbytečnému vybíjení,
či případnému vytečení elektrolytu a poškození bezdrátového prvku.
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3.3.		 Bezdrátová klávesnice EWKB4
Popis a příkazy klávesnice EWKB4 v následujícím textu uvádíme pouze v základním rozsahu,
nezbytném pro nastavení PITBULL ALARM PRO. Další informace naleznete
v kapitole 5. JAK PROGRAMOVAT SYSTÉM Z BEZDRÁTOVÉ KLÁVESNICE EWKB4.
Klávesnicí EWKB4 se rozumí bezdrátová LED klávesnice, určená pro ovládání zabezpečovacích systémů Eldes
ESIM384 a PITBULL ALARM PRO.
Význam LED kontrolek
Svítí - systém je v zapnutém stavu / běží odchodové zpoždění; bliká - konfigurační mód aktivován
Svítí - systém je připraven – žádné otevřené zóny/tampery
Svítí - systémová porucha; bliká - otevřené zóny s číslem vyšším než 12
Svítí - v systému jsou vyřazené (bypassované) zóny
1-12

Svítí - daná zóna je otevřena / zádávání konfiguračního příkazu

Význam příkazových kláves
Ruční zapnutí v režimu STAY
Vstup do režimu dočasného vyřazování zón
(bypassu)

Klávesnice EWKB4
pohled zepředu

Zahájení aktivace / deaktivace
konfiguračního režimu
Zobrazení poruch / otevřených zón s číslem
vyšším než 12 / narušených tamperů
0

9

Numerické klávesy pro zadávání hodnot
Smazání chybně zadaného znaku (clear)

*

Potvrzení (enter)
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Svit zelené kontrolky READY
značí, že nejsou narušeny žádné zóny, které by bránily zapnutí systému. Žlutá
kontrolka SYSTEM
svítí nebo bliká v případě, že jsou narušeny zóny s číslem vyšším než 12 nebo pokud se
systému vyskytne porucha. Pokud je signalizováno narušení zóny nebo její porucha, systém nebude možno zapnout, dokud nedojde k obnově zóny, jejímu vyřazení (bypass) nebo pokud zóna nemá nastaven atribut FORCE.
Poruchy, které nemají vliv na zapnutí systému jsou:
•
•
•
•

porucha záložního zdroje (akumulátoru);
výpadek napájení;
porucha data/času;
porucha GSM.

Akustická signalizace
používá dva druhy tónů – tři krátká pípnutí za sebou a jedno dlouhé pípnutí. Tři krátká pípnutí znamenají úspěšně
provedený příkaz nebo konec programovací sekce, jedno dlouhé pípnutí značí neprovedený příkaz nebo chybné zadání. Kromě toho může klávesnice (pokud je nastaveno) signalizovat krátkým zapípáním také každé narušení své
klávesové zóny.
Světelná signalizace
Podsvit klávesnice EWKB4 se automaticky aktivuje v případě poplachu a je aktivní po dobu 10 sekund (továrně),
pokud je narušena klávesová zóna dané klávesnice. Podsvit je rovněž aktivován stisknutím kterékoli z kláves.
Z důvodu šetření baterií se podsvit po 10 sekundách vypne (konfigurovatelný parametr, lze prodloužit).
3.3.1.		 Sleep mód klávesnice EWKB4
Jakmile je klávesnice EWKB4 přihlášena k bezdrátové nadstavbě, komunikuje následujícím způsobem:
Sleep mód. Z důvodu prodloužení životnosti baterií se většinu času klávesnice nachází v tzv. spícím (úsporném)
režimu a v pravidelných intervalech (továrně 4 minuty) se z tohoto režimu probouzí a odesílá do ústředny základní diagnostické informace. Toto periodické probouzení však není signalizováno svitem žádné kontrolky ani piezoměničem.
Jak probudit klávesnici a zobrazit stav systému nebo poruchy. Pokud dojde k otevření dvířek klávesnice nebo
je stisknuta kterákoli z kláves na klávesnici (pokud jsou dvířka trvale otevřena), aktivuje se na 10 sekund (továrně)
podsvit tlačítek klávesnice a zobrazení aktuálně narušených zón - tato doba je nazývána Čas podsvitu (Back-light
Timeout). Během této doby začne klávesnice komunikovat s alarmem každé 2 sekundy, aby mohly být relevantně
zobrazovány narušené zóny, poruchy apod. Po vypršení nastaveného času (10 sekund továrně) se klávesnice vrátí
do režimu spánku (nedojde-li během této doby k dalšímu stisku některé z kláves).
Pokud dojde v systému k narušení zóny (při zapnutém alarmu) nebo ochranného kontaktu, tzv. tamperu (kdykoli),
klávesnice se probudí automaticky a zůstane v tomto “bdělém” stavu. Bzučák klávesnice bude znít a LED kontrolky
zobrazovat aktuálně narušenou zónu nebo ochranný kontakt (tamper).
Parametry Čas podsvitu a Perioda testu lze konfigurovat pomocí konfiguračního programu ELDES Utility.
Pokud je klávesnice probuzena stiskem klávesy, je tato klávesa brána již jako první znak zadávané sekvence.
Je proto doporučeno probouzet klávesnici stiskem klávesy se znakem hvězdy [*]. Pokud pro probuzení použijete
jinou klávesu a chcete její zadání zrušit (např. omylem stisknuté chybné číslo kódu), stiskněte klávesu hvězda [*]
(zrušení) nebo vyčkejte 10 sekund, dokud klávesnice dlouhým pípnutím nezruší všechny zadané znaky.
PITBULL ALARM PRO - Uživatelský manuál v.1.3
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3.3.2. Konfigurace a ovládání systému
Konfigurace a ovládání alarmu pomocí klávesnice EWKB4 se provádí stiskem platné sekvence číselných tlačítek 0...
9 a znaku [#] pro potvrzení, popř. znaku hvězda [*] pro zrušení. Stisk každé klávesy je provázen krátkým pípnutím
bzučáku klávesnice. Pokud není v průběhu zadávání znaků 10 sekund stisknuta žádná klávesa, klávesnice dlouze
pípne a zruší všechny předchozí zadané znaky. Pro některé příkazy se používají také klávesy s piktogramy
,
,
a
. V tomto uživatelském manuálu jsou popsány základní programovací příkazy, platné hodnoty
nebo jejich povolený interval je uveden v závorkách.
3.3.3. Zapnutí systému

1. Pro zapnutí systému zadejte pomocí číselných kláves 4-místný uživatelský kód :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zadejte uživatelský kód:
uuuu
Hodnota: uuuu – 4-místný uživ. kód
Příklad: 1111

0

2. Pokud je zadaný kód platný, klávesnice začne pípáním signalizovat běh času pro odchod (továrně 15 sekund),
během kterých je třeba opustit střežený prostor. Odpočet je signalizován bzučákem klávesnice.

3. Po úspěšném zapnutí systému se na klávesnici rozsvítí červená kontrolka ARMED
je v továrním nastavení odeslána informační SMS zpráva o zapnutí systému.

a na tel. číslo Uživatele 1
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SMS
Uživatel

PITBULL

Zapnutí (zastřežení) systému se povede pouze pokud svítí zelená kontrolka READY
.
Pokud tato kontrolka nesvítí, systém není připraven na zapnutí - některé zóny nejsou v klidu.
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3.3.4. Jak odkódovat popř. zrušit alarm
1.

Poté, co uživatel vstoupí do střeženého prostoru, začne systém signalizovat běh tzv. příchodového zpoždění,
během kterého má uživatel možnost systém vypnout zadáním platného kódu, aniž by byl vyhlášen alarm
(továrně 15 sekund).

2.

Pro vypnutí systému zadejte pomocí číselných kláves 4-místný uživatelský kód:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zadejte uživatelský kód:
uuuu
Hodnota: uuuu – 4-místný uživ. kód
Příklad: 1111

0

3. Po úspěšném vypnutí systému na klávesnici zhasne červená kontrolka ARMED
je v továrním nastavení odeslána informační SMS zpráva o vypnutí systému.

a na tel. číslo Uživatele 1
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3.3.5. Zapnutí STAY a jak jej aktivovat pomocí klávesnice EWKB4
STAY zapnutím je míněna aktivace systému v případě, že v části střeženého prostoru zůstávají osoby a některé
(předem definované) detektory v tomto režimu “nehlídají” (typicky v noci, kdy je např. střeženo přízemí domu
a patro s ložnicemi nikoli).
Existují dva způsoby, jak aktivovat režim STAY:
• Automaticky - Pokud v systému existuje alespoň jedna zóna označená atributem STAY a pokud uživatel po zapnutí během odchodového zpoždění nenaruší žádnou zónu definovanou jako Zpožděná (Delay), systém pozná, že
uživatel neodešel a zapne se v režimu STAY automaticky.
• Manuálně - Při manuálním zapnutí STAY je systém zapnut do tohoto režimu okamžitě, je vynecháno odchodové
zpoždění.

PITBULL ALARM PRO - Uživatelský manuál v.1.3
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1.

Do režimu STAY zapnete systém manuálně stisknutím klávesy STAY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a kombinace číslic:

Stiskněte klávesu
a zadejte uživatelský kód:
STAY uuuu
Hodnota: uuuu - 4-místný uživatelský kód
Příklad: STAY1111

0

2. Po úspěšném zapnutí systému v režimu STAY se na klávesnici rozsvítí červená kontrolka
Uživatele 1 je v továrním nastavení odeslána informační SMS zpráva o zapnutí systému.

a na tel. číslo

53

SMS
Uživatel

PITBULL

3.3.6. Signalizace alarmu, zobrazení narušených zón/ochranných kontaktů
Bezdrátová klávesnice EWKB4 je vybavena podsvitem kláves, který je aktivován otevřením dvířek klávesnice nebo
stiskem libovolné klávesy. Z důvodu šetření baterií je po deseti sekundách nečinnosti tento podsvit automaticky
vypnut (čas lze prodloužit - editovatelný parametr).
Zóny, které jsou aktuálně narušeny, jsou indikovány svitem příslušné červené kontrolky s číslem nebo blikáním
žluté kontrolky SYSTEM
v případě, že narušená zóna má vyšší číslo než 12. Narušený ochranný kontakt (tamper) je signalizován blikáním příslušné červené kontrolky s číslem nebo trvalým svitem žluté kontrolky SYSTEM
v případě, že narušený tamper má číslo vyšší než 12. Akustická signalizace alarmu je zrušena vypnutím systému
jakýmkoli způsobem (klávesnice, telefon...).
V kapitole 3.3.8. Poruchy je popsáno, jak zjistit narušenou zónu resp. tamper s číslem vyšším než 12.
Akustická signalizace používá dva druhy tónů – tři krátká pípnutí za sebou a jedno dlouhé pípnutí. Tři krátká pípnutí
znamenají úspěšně provedený příkaz nebo konec programovací sekce, jedno dlouhé pípnutí značí neprovedený
příkaz nebo chybné zadání. Kromě toho může klávesnice (pokud je nastaveno) signalizovat krátkým zapípáním
také každé narušení své klávesové zóny, vždy 10 sekund (továrně).
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3.3.7. Jak vyřadit zónu (BYPASS), jak aktivovat vyřazenou zónu
Alarm nelze zapnout, pokud nejsou všechny zóny v klidu. Zónu lze dočasně vyřadit (bypassovat) a systém
je možno zapnout, přestože vyřazená zóna není (např. kvůli poruše) v klidu.
Vyřazení zóny provedete stisknutím klávesy BYPASS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

, dvojmístného čísla zóny, kódu a znaku [#]:

Stiskněte klávesu
, zadejte (dvoumístně) číslo
zóny a uživatelský kód:
BYPS nn uuuu#
Hodnoty: nn – číslo zóny, povolený rozsah – [01... 34];
uuuu – 4-místný uživatelský kód
Příklad: BYPS051111#

Pro aktivaci vyřazené (bypassované) zóny zadejte znovu totožnou sekvenci.

Funkce vyřazení zón(y) je po jednom cyklu zastřežení a odstřežení systému automaticky zrušena.
Zóny mohou být vyřazeny pouze pokud je systém vypnutý.
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3.3.8. Poruchy

Žlutá kontrolka SYSTEM
KONTROLKA SYSTEM
Svítí trvale
Bliká

indikuje poruchu systému. Existují dva základní stavy:
Popis
Narušený ochranný kontakt (tamper) zóny vyšší než 12; Jiná systémová porucha
Narušena zóna (zóny) s číslem vyšším než 12

Zda je v systému porucha, zjistíte pomocí příkazu A. Po jeho provedení je případná porucha po dobu 15 sekund
zobrazena svitem některé z červených kontrolek s číslem:
Kontrolka
1
2
3
4
5
6

Popis
Narušen jeden nebo více ochranných kontaktů zón(y) s číslem
vyšší než 12.
Porucha záložního akumulátoru
Porucha napájení.
Datum/čas nejsou nastaveny.
Narušeny zóny s vyšším číslem než 12 (Z13 - Z34)
Porucha GSM

Pokud chcete zjistit, které zóny s číslem vyšším než 12 jsou narušeny, použijte příkaz B.
Pokud chcete zjistit, které ochranné kontakty zón s číslem vyšším než 12 jsou narušeny, použijte příkaz C.
A. Identifikace poruchy - zadejte příkaz:

B. Identifikace narušené zóny vyšší než 12 – zadejte příkaz:
1

C. Identifikace narušeného ochranného kontaktu zón s číslem vyšším než 12 - zadejte příkaz:
2

Stav prvních 12 zón v systému klávesnice zobrazuje přímo svitem příslušné kontrolky. Číslo narušené zóny, které je vyšší
než 12, resp. číslo ochranného kontaktu, je po zadání příkazu (viz výše) zobrazeno pomocí svitu kombinace červených
kontrolek s číslem a lze jej zjistit podle následující tabulky součtem: Číslo příslušné kontrolky sloupce B + odpovídající
číslo kontrolky sloupce A.
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Příklad: Ve sloupci A bliká kontrolka číslo 3 a ve sloupci B svítí kontrolka 8. Podle následující tabulky a výše
zmíněného vzorečku vypočteme příslušnou zónu: Blikající kontrolce 8 odpovídá číslo 18, svítící kontrolce 3 odpovídá hodnota 3, takže výsledek vypočteme jako 18 + 3 = 21.
Výsledek: Otevřená zóna nebo ochranný kontakt má číslo 21.
Kontrolka ve sloupci - A (bliká)

Kontrolka ve sloupci - B (svítí)

LED 1 = 1
LED 2 = 2
LED 3 = 3
LED 4 = 4
LED 5 = 5
LED 6 = 6

LED 7 = 12
LED 8 = 18
LED 9 = 24
LED 10 = 30

3.4.			 Bezdrátová klíčenka EWK2/EWK3
EWK2 resp. EWK3 jsou bezdrátové klíčenky, které lze použít pro ovládání alarmu. K dispozici jsou na každé z nich 4
tlačítka, kterým lze přiřadit různé funkce dle potřeby. Po stisknutí tlačítka vestavěný piezoměnič a LED kontrolka
potvrdí úspěšné provedení příkazu. Tři krátká pípnutí/bliknutí znamenají , že příkaz byl úspěšně proveden, jedno dlouhé pípnutí/bliknutí znamená, že příkaz nebyl proveden nebo systém neodpověděl. V továrním nastavení
klíčenek typu EWK2 je jeden pár tlačítek nastaven pro funkci zapnutí a vypnutí systému.
3.4.1. Jak zapnout systém pomocí bezdrátové klíčenky
1.

Pro zapnutí systému stiskněte jedno z tlačítek na klíčence (továrně u EWK 2 -

).

Zapnout
systém

2.

Po přijetí příkazu systémem dojde k zahájení odpočítávání času pro odchod (továrně 15 sekund), během
kterého by uživatel měl opustit střežený prostor.
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3.

Po úspěšném zapnutí systému je na tel. číslo Uživatele 1 odeslána informační SMS zpráva o zapnutí systému
(tovární nastavení ).
74

SMS
PITBULL

Uživatel

3.4.2. Jak vypnout systém pomocí klíčenky EWK2 / EWK3
1.

Poté, co uživatel vstoupí do střeženého prostoru, začne systém signalizovat běh tzv. příchodového zpoždění,
během kterého má uživatel možnost systém vypnout, aniž by byl vyhlášen alarm (továrně – 15 sekund).

2.

Pro vypnutí systému stiskněte jedno z tlačítek na klíčence, kterému je přiřazena funkce vypnutí systému.
(továrně u EWK2 ).

Vypnutí
systému

3.

Po úspěšném vypnutí systému je na tel. číslo Uživatele 1 odeslána informační SMS zpráva o vypnutí systému
(tovární nastavení ).
77
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4. JAK PROGRAMOVAT ALARM Z MOBILNÍHO TELEFONU
Pokud programujete PITBULL ALARM PRO pomocí SMS zpráv, musí být konfigurační SMS zprávy odesílány
z telefonního čísla, které je v systému uloženo jako jeden z uživatelů.
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍHO TELEFONU
• Symbol podtržítka _ v následujících příkazech znamená mezeru. Při psaní SMS musí tedy být nahrazen
jedním stiskem mezerníku.
• Symboly XXXX – nahraďte platným heslem.
• Neponechávejte žádné zbytečné mezery před nebo za programovacím textem.
• Pokud obdržíte odpověď s textem “Chybny format prikazu!” zkontrolujte znovu tvar konfigurační SMS.

Význam
Změna SMS
hesla

Příkaz
0000_PSW_XXXX

Uložení nebo XXXX_NRn:
změna tele- +420602XXXXXX
foních čísel
jednotlivých
uživatelů

Hromadná
změna nebo
přidání
uživatelů

XXXX_
NR1:+420XXXXXXXXX_
NR2:+420XXXXXXXXX_
NR3:+420XXXXXXXXX_
.
.
NR10:+420XXXXXXXXX

Hlavní nastavení
Hodnoty / Komentář
XXXX = [0001... 9999]
Všechny konfigurační SMS zprávy
začínají heslem, dobře si jej prosím
zapamatujte.
Mohou být použity pouze číselné znaky
(vyjma čtyř ul, kombinace 0000 je
zakázána). Nenumerické znaky (tečka,
čárka, mezera apod.) nejsou dovoleny.
NRn = [NR1... NR10]
Do systému lze naprogramovat až 10
různých telefonních čísel uživatelů, kteří
mohou ovládat a programovat systém.
První číslo (NR1) je hlavní a musí být vždy
vyplněno, ostatní mohou být vynechána.

Příklad
0000_PSW_1111
Podtržítko znamená mezeru!

1111_
NR1:+420602123456
Podtržítko znamená mezeru!

Pro bezchybnou funkci doporučujeme
zadávat telefonní čísla pouze v mezinárodním formátu se znakem +, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti a telefonní
číslo: +[mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel.
číslo], příklad pro ČR: +420602456789.
Telefonní čísla by měla být zadána v
1111_
prioritním pořadí, neboť systém se snaží NR1:+420602123456_
spojit
NR4:+420608456789
s prvním číslem v pořadí a teprve pokud
Podtržítko znamená mezeru!
se spojení nepodaří, snaží se spojit s
druhým v pořadí atd.
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CZ

9
3
39

Hlavní nastavení
Hodnoty / Komentář
Po chvíli obdržíte SMS se všemi naprogramovanými telefonními čísly.

Příklad
1111_HELPNR

NRn = [NR1... NR10]

1111_NR2:DEL

Význam
Ověření
uložených
tel. čísel
uživatelů

Příkaz
XXXX_HELPNR

Jednotlivé
smazání
uložených
tel. čísel
uživatelů
Hromadné
smazání
uložených
tel. čísel
uživatelů
Nastavení
data a času

XXXX_NRn:DEL

XXXX_MMMM.mn.dd_
hh:mi

MMMM = rok; mn = měsíc, [01... 12]; dd 1111_2012.05.25_
= den, [01... 31]; hh = hodina, [00... 23]; 14:15
mi = minuta, [00... 59]

Zapnutí
alarmu

XXXX_ARM

Alarm zapnutí potvrdí SMS zprávou.

1111_ARM

Vypnutí
alarmu

XXXX_DISARM

Alarm vypnutí potvrdí SMS zprávou.

1111_DISARM

Změna odchodového
zpoždění

XXXX_
EXITDELAY:YY

YY = [0... 600] hodnota v sekundách

1111_EXITDELAY:20

Zrušení
odchod.
zpoždění

XXXX_
EXITDELAY:0

Podtržítko znamená mezeru!

Podtržítko znamená mezeru!

XXXX_NR2:DEL_
NR3:DEL_NR4:DEL_
NR5:DEL NR10:DEL

1111_NR3:DEL_NR4:DEL_
NR5:DEL
Podtržítko znamená mezeru!

Podtržítko znamená mezeru!

40

CZ

Podtržítko znamená mezeru!

Podtržítko znamená mezeru!

Pokud zapnete Váš alarm dříve, než opustíte střežený prostor, potřebujete určitý
čas k jeho opuštění, aby nebyl vyvolán
planý poplach (továrně 15 sekund). Po
dobu běhu zpoždění detektor nereaguje
na případný pohyb. Tato doba se nazývá
odchodové zpoždění (exit delay). Běh
tohoto zpoždění indikuje detektor blikáním
červené kontrolky 1x
za sekundu (továrně).

Podtržítko znamená mezeru!

1111_EXITDELAY:0
Podtržítko znamená mezeru!

PITBULL ALARM PRO - Uživatelský manuál v.1.3

Význam
Editace popisu zón
Zákaz zóny
Povolení zóny
Změna vstupního
zpoždění

Zrušení příchodového
zpoždění
Zjištění celkového
nastavení

Funkce
Přejmenování PGM
výstupu
Sepnutí PGM výstupu
/ nastavení výchozího
stavu PGM na ON

Příkaz
XXXX_Zn:NovýText
XXXX_Zn:OFF
XXXX_Zn:ON
XXXX_
ENTRYDELAY:n,YY

XXXX_
ENTRYDELAY:Zn,0
XXXX_STATUS

Nastavení zón
Hodnoty / Komentář
Zn = [Z1... Z34]
Zn = [Z1... Z34]
Zn = [Z1... Z34]
n = [Z1... Z34],
YY = [0... 65535]
hodnoty v sekundách

Příklad
1111_Z1:Poplach garaz
1111_Z5:OFF
1111_Z7:ON
1111_ ENTRYDELAY:1,25
Podtržítko znamená mezeru!

Poté, co uživatel vstoupí
do střeženého prostoru,
začne systém signalizovat
běh tzv. příchodového
zpoždění, během kterého
má uživatel možnost systém
vypnout. Také běh tohoto
zpoždění indikuje detektor
blikáním červené kontrolky 1x
za sekundu (továrně).
Zn = [Z1... Z34]
1111_
ENTRYDELAY:Z5,0
Na tento příkaz odpoví sys1111_STATUS
tém odesílateli SMS zprávou
Podtržítko znamená mezeru!
s následujícími aktuálními
informacemi;
• stav systému (zapnuto/
vypnuto);
• stav zón a PGM výstupů
(ON/OFF);
• popisem zón;
• popisem PGM výstupů.

Nastavení PGM výstupů**
Příkaz
Hodnoty / Komentář
Cn = [C1... C32]

XXXX_Cn:
NovýPopis
XXXX_Cn: ON
nebo XXXX_JmenoVystupu:ON
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Cn = [C1... C32]

Příklad
1111_C2:Cerpadlo
1111_Pumpa:ON
Podtržítko znamená
mezeru!

CZ

1
44
1

Vypnutí PGM výstupu
/ nastavení výchozího
stavu PGM na OFF
Sepnutí PGM výstupu
na určitý čas

Vypnutí PGM výstupu
na určitý čas

Nastavení PGM výstupů**
XXXX_Cn:OFF nebo
Cn = [C1... C32]
XXXX_JmenoVystupu:OFF

1111_C3:OFF
Podtržítko znamená
mezeru!

XXXX_Cn:ON:
HH.MM.SS nebo XXXX_
JmenoVystupu:ON:HH.MM.SS

Cn = [C1... C32]; HH = hodiny, [00... 23]; MM = minuty,
[00... 59]; SS = sekundy,
[00... 59]

1111_C3:ON:
13.23.48

XXXX_Cn:
OFF:HH.MM.SS nebo
XXXX_JmenoVystupu:
OFF:HH.MM.SS

Cn = [C1... C32]; HH = hodiny, [00... 23]; MM = minuty,
[00... 59]; SS = sekundy,
[00... 59]

1111_Pumpa:OFF:
15.20.01

Podtržítko znamená
mezeru!

Podtržítko znamená
mezeru!

** PITBULL ALARM PRO podporuje bezdrátové PGM výstupy, ke kterým lze připojit ovládání různých elektrických
spotřebičů, např. čerpadla, topení, osvětlení, rolety apod. Maximální počet PGM výstupů, které lze přihlásit
do systému, je 32.

Význam
Změna doby
trvání alarmu

Příkaz
XXXX_SIREN:T

Zjištění
nastavené doby
trvání alarmu

XXXX_SIREN

Význam
Zjištění
aktuálního stavu
systému

Příkaz
XXXX_INFO

42

CZ

Nastavení délky trvání alarmu
Hodnoty / Komentář
T = [0... 5]
hodnota v minutách
Na tento příkaz odpoví systém odesílateli
SMS zprávou, obsahující požadovaný údaj.

Informace o stavu systému
Hodnoty / Komentář
Na tento příkaz odpoví systém odesílateli SMS
zprávou s následujícími aktuálními informacemi:
• systémový datum a čas;
• stav systému (zapnuto/vypnuto);
• sílou signálu GSM;
• stavem napájení (OK/porucha);
• stavem zón (OK/alarm).

Příklad
1111_SIREN:4
1111_SIREN
Podtržítko znamená
mezeru!

Příklad
1111_INFO
Podtržítko znamená
mezeru!
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Význam
Příkaz
Nastavení praviXXXX_INdelného odesílání FO:FF.TT
SMS s aktuálním
stavem systému
Zakázat odesílání
SMS s aktuálním
stavem systému

XXXX_
INFO:00.00

Význam
Zákaz volání
v případě alarmu

Příkaz
XXXX_
CALLS:OFF

Povolit volání
v případě alarmu

XXXX_
CALLS:ON

Zakázat SMS
zprávy v případě
alarmu

XXXX_
SMS:OFF

Povolit SMS
zprávy v případě
alarmu

XXXX_
SMS:ON

Informace o stavu systému
Hodnoty / Komentář
FF = za kolik dnů, [01... 10];
TT = v kolik hodin, [01... 23]
Továrně je tato SMS odesílána Uživateli 1 každý den
v 11:00

Příklad
1111_INFO:02.10
SMS Info bude
odesílána každý
druhý den v 10:00.
1111_INFO:00.00
Podtržítko znamená
mezeru!

Nastavení vyrozumnění o poplachu
Hodnoty / Komentář
Tento příkaz použijete v případě, že NECHCETE, aby
systém v případě poplachu někomu telefonoval.

Příklad
1111_CALLS:OFF
Podtržítko znamená
mezeru!

1111_CALLS:ON
Podtržítko znamená
mezeru!

Tento příkaz použijete v případě, že NECHCETE, aby
systém posílal informační SMS o poplachu.
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1111_SMS:OFF
Podtržítko znamená
mezeru!

1111_SMS:ON
Podtržítko znamená
mezeru!

CZ

3
44
3

Význam
Příkaz
Povolit SMS
XXXX_
zprávy v případě
SMSALL:ON
alarmu všem uživatelům najednou

Zakázat SMS
XXXX_
zprávy v případě
SMSALL:OFF
alarmu všem uživatelům najednou

Nastavení vyrozumnění o poplachu
Hodnoty / Komentář
Příklad
V továrním nastavení systém v případě alarmu
1111_SMSALL:ON
pošle SMS zprávu Uživateli 1. Pokud neobdrží do
Podtržítko znamená
20ti sekund od operátora potvrzení o úspěšném
mezeru!
doručení, odešle SMS o polachu Uživateli 2. Pokud
rovněž neobdrží doručenku, pokračuje v odesílání
dalším zadaným uživatelům. Jakmile je ale některému
z uživatelů SMS zpráva úspěšně doručena, odesílání
se přeruší. Tuto funkci použijete, pokud chcete, aby
SMS byla doručena všem uživatelům najednou, bez
ohledu na pořadí uživatele.
1111_SMSALL:OFF
Podtržítko znamená
mezeru!

Nastavení vyrozumnění o stavu napájení a záložního akumulátoru
Příkaz
Hodnoty / Komentář
Příklad
XXXX_M:OFF Alarm zasílá SMS o výpadku napájení a jeho obnově. 1111_M:OFF
Na některých místech s nespolehlivou dodávkou
Podtržítko znamená
elektrické energie by však časté zasílání těchtoSMS
mezeru!
zpráv mohlo neúměrně prodražovat provoz zařízení,
je proto možné systém nastavit tak, aby na výpadky
napájení nereagoval. Tento příkaz je akceptován
pouze od Uživatele 1.
Povolit informační XXXX_M:ON
1111_M:ON
SMS o výpadku/
Podtržítko znamená
obnově napájení
Význam
Zakázat
informační SMS o
výpadku/obnově
napájení

mezeru!

Zakázat
informační SMS o
poruše záložního
akumulátoru

XXXX_BATREPORT:
OFF

Povolit informační XXXX_BASMS o poruše
TREPORT:
záložního akuON
mulátoru

44

CZ

Alarm měří vnitřní odpor akumulátoru každých 10
1111_
dní. Pokud není akumulátor připojen nebo je vadný
BATREPORT:OFF
(jeho vnitřní odpor je vyšší než 2,5Ω), odešle zařízení
Podtržítko znamená
o této skutečnosti SMS zprávu Uživateli 1. Tímto
mezeru!
příkazem je odesílání této SMS zakázáno.
1111_
BATREPORT:ON
Podtržítko znamená
mezeru!

PITBULL ALARM PRO - Uživatelský manuál v.1.3

Význam
Nastavení teplotních hranic MIN
a MAX
Zjištění aktuální
teploty

Význam
Povolit funkci
ovládání všem
(NEDOPORUČENO)
Zakázat funkci
ovládání všem

Význam
Změna citlivosti
detektoru

Nastavení vyrozumnění o překročení / poklesu teploty
Příkaz
Hodnoty / Komentář
XXXX_TEMP:
MIN = hranice minimální teploty, [-10... 40] C;
MIN:MAX
MAX = hranice maximální teploty, [-10... 40] C.
XXXX_TEMP

Příklafd
1111_TEMP:10:30

Na tento příkaz odpoví zařízení odesílateli SMS
1111_TEMP
zprávou obsahující údaj o poslední aktuálně
Podtržítko znamená
naměřené teplotě z vybraného teplotního senzomezeru!
ru (nastaveného pomocí konfiguračního software
Eldes Utility .

Nastavení volby “Ovládání všem” (NEDOPORUČENO)
Příkaz
Hodnoty / Komentář
XXXX_STR:ON Ve výchozím nastavení může být zařízení z bezpečnostních důvodů ovládáno pouze z telefonních čísel uživatelů, zadaných v systému. Tuto vazbu lze v případě
potřeby zrušit a systém pak lze ovládat z jakéhokoli
telefonního čísla, stačí pouze znát telefonní číslo SIM
karty v zařízení a pro změny parametrů SMS heslo.
XXXX_STR:OFF

Nastavení citlivosti pohybového PIR detektoru
Příkaz
Hodnoty / Komentář
XXXX_LEVEL:YY
YY = [20... 99]
Čím vyšší hodnota, tím nižší citlivost detektoru.
Citlivost PIR senzoru Alarm je nastavena
výrobcem na optimální hodnotu. V některých
případech je (např. při zvýšeném riziku vzniku
planých poplachů - průvan apod.) vhodné
citlivost upravit.

Zjištění nastavené XXXX_LEVEL
citlivosti
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Příklad
1111_STR:ON
Podtržítko znamená
mezeru!

1111_STR:OFF

Příklad
1111_LEVEL:35
Podtržítko znamená
mezeru!

1111_LEVEL

CZ

5
44
5

Význam
Zakázat RF
nadstavbu
Povolit RF
nadstavbu
Přihlásit RF
zařízení
do systému
Odebrat RF
zařízení ze
systému
Záměna RF
zařízení stejného
typu

Správa bezdrátových (RF - Radio Frequency) zařízení
Příkaz
Hodnoty / Komentář
XXXX_RF:OFF
Tento příkaz vypne modul RF nadstavby
v Alarm
XXXX_RF:ON
Tento příkaz zapne modul RF nadstavby
v Alarm
XXXX_SET:YYYYYYYY
YYYYYYYY = 8-místný ID kód RF zařízení

Příklad
1111_RF:OFF
1111_RF:ON
1111_
SET:5261841A

XXXX_DEL:YYYYYYYY

YYYYYYYY = 8-místný ID kód RF zařízení

1111_
DEL:5261841A

1111_REP:YYYYYY
<ZZZZZZZZ

YYYYYYYY = původní 8-místný ID kód RF
zařízení; ZZZZZZZZ = nový 8-místný ID
kód RF zařízení

1111_
REP:5261841A
<41286652

Nalezení volného
RF kanálu

XXXX_STATUS_FREE

Po obdržení SMS systém odpoví SMS
zprávou s číslem volného RF kanálu.

1111_STATUS_FREE

Vyžádání
informace o RF
zařízení

XXXX_RFINFO:Zn
nebo XXXX_RFINFO:
YYYYYYYY

Zn = [Z3... Z34]

1111_
RFINFO:5261841A

Ověření
funkčnosti
RF zařízení

XXXX_TEST:Zn

Zjištění okolní
teploty
RF zařízení

XXXX_TEMP:Zn

46

CZ

Na tento příkaz odpoví systém odesílateli
Podtržítko znamená
SMS zprávou obsahující informace:
mezeru!
• stav baterie RF zařízení;
• úroveň RF signálu;
• hodnotu parametru Perioda testu
• verzi firmware.
Zn = [Z3... Z34]
1111_TEST:Z6
Alarm na tento příkaz vrátí SMS s inforPodtržítko znamená
mací, zda je specifikované RF zařízení
mezeru!
v provozu.
Zn = [Z3... Z34]
1111_TEMP:Z9
Alarm na tento příkaz vrátí SMS s inforPodtržítko znamená
mací o teplotě v okolí specifikovaného
mezeru!
RF zařízení (pokud obsahuje senzor).
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Význam
Změna telefonního čísla
Centra SMS zpráv
operátora

Telefonní číslo centra SMS zpráv
Hodnoty / Komentář
Příklad
XXXX_
Toto číslo je uloženo na SIM kartě, proto byla-li již 1111_SMS_
SMS_+4411111111 SIM karta vložená do zařízení používána
+4425568111
pro odesílání SMS zpráv např. v mobilním teleV ČR není třeba řešit
fonu, není třeba tel. číslo Centra zpráv měnit.
Příkaz

Podtržítko znamená
mezeru!

Telefonní číslo Centra zpráv SMS je velmi často
také uloženo na nové SIM kartě již Vaším mobilním operátorem. V případě potřeby je možno
toto číslo změni pomocí uvedeného příkazu.

Význam
Získat ID kód
Eldes Security

Příkaz
XXXX_SMART_ID

Povolení Eldes
Security

XXXX SMART:ON

Zakázání Eldes
Security

XXXX SMART:OFF

Cloudové služby Eldes Security
Hodnoty / Komentář
Na tento příkaz odpoví systém odesílateli SMS
zprávou, která obsahuje ID číslo Smart Security
potřebné pro registraci této služby.
Povolení cloudových služeb

Příklad
1111_SMART_ID
Podtržítko znamená
mezeru!

1111 SMART:ON
Podtržítko znamená
mezeru!

Zákaz cloudových služeb

1111 SMART:OFF
Podtržítko znamená
mezeru!

Vzdálený systémový restart
Význam

Příkaz

Hodnoty / Komentář

Příklad

Restartuje
systém

XXXX_RESET

V některých případech, např.
po změně nastavení GPRS,
je třeba restartovat systém.

1111_RESET
Podtržítko znamená mezeru!
(Přestože je v příkazu slovo reset,
dojde skutečně pouze k restartu)
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CZ

7
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7

Nastavení parametrů pro PCO (Pult Centrální Ochrany)
Význam

Příkaz

Hodnoty / Komentář

Příklad

Povolení
komunikace
na PCO

XXXX_SCNSET:ON

Alarm může předávat informace
na PCO. Pokud je tento parametr
povolen, zařízení se bude snažit
o spojení s PCO.

1111_SCNSET:ON

Zákaz
komunikace
na PCO

XXXX_SCNSET:OFF

Nastavení IP
adresy PCO

XXXX_SETGPRS:IP:add.
add.add.add

1111_SCNSET:OFF
Podtržítko znamená mezeru!

ADD.ADD.ADD.ADD = Veřejná
IP adresa serveru PCO, kde
je spuštěn přijímací softwre
(Kronos, EGR100).

1111_
SETGPRS:IP:65.82.110.15

1111_SETGPRS:PORT:5521

Nastavení
portu serveru
PCO

XXXX_
SETGPRS:PORT:port

port = číslo portu, [1... 65535].

Výběr
protokolu

XXXX_
SETGPRS:PROTOCOL:PPP

PPP = protokol, [TCP... UDP]

Nastavení APN

Port, který je směrován z veřejné
IP na lokální IP, kde běží přijímací
software.

Protokol TCP nebo UDP. Protokol
UDP je silně doporučen
pro přijímací software EGR100.

XXXX_
SETGPRS:APN:ACCPN

ACCPN = jméno APN

Nastavení
uživatelského
jména APN

XXXX_
SETGPRS:USER:USR

USR = uživatelské jméno.

Nastavení
uživatelského
hesla APN

XXXX_
SETGPRS:PSW:PASS

PASS = heslo

48

CZ

Podtržítko znamená mezeru!

Access-point-name je název
přístupového bodu mobilního
operátora.
Tento parametr obvykle není
třeba nastavovat, používá se
pouze pro privátní firemní APN.

Podtržítko znamená mezeru!

Podtržítko znamená mezeru!

1111_
SETGPRS:PROTOCOL:UDP
Podtržítko znamená mezeru!

1111_SETGPRS:APN:internet
Podtržítko znamená mezeru!

1111_SETGPRS:USER:int-user
Podtržítko znamená mezeru!

1111_SETGPRS:PSW:int-pass

Tento parametr obvykle není
třeba nastavovat, používá se
pouze pro privátní firemní APN.

Podtržítko znamená mezeru!
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Nastavení parametrů pro PCO (Pult Centrální Ochrany)
Význam

Příkaz

Hodnoty / Komentář

Příklad

Zobrazení IP
XXXX_SETGPRS?
nastavení GPRS
parametrů

Na tento příkaz odpoví Alarm
SMS zprávou se souhrnem
nastavení parametrů GPRS.

1111_SETGPRS?

Význam

Příkaz

Hodnoty / Komentář

Příklad

Aktivace
servisního
režimu

XXXX_SERVICEMODE:ON

Viz kapitola 7. 17 Servisní režim

1111_SERVICEMODE:ON

Deaktivace
servisního
režimu

XXXX_SERVICEMODE:OFF

Význam

Příkaz

Povolení
automatické
synchronizace
z GSM

XXXX_TIMESYNC:AUTO

Povolení
automatické
synchronizace
z PCO

XXXX_TIMESYNC:CMS

Zákaz
automatické
synchronizace

XXXX_TIMESYNC:OFF

Podtržítko znamená mezeru!

Servisní režim

Podtržítko znamená mezeru!

1111_SERVICEMODE:OFF
Podtržítko znamená mezeru!

Synchronizace data a času ** (systémové nastavení)
Hodnoty / Komentář

Příklad
1111_TIMESYNC:AUTO
Podtržítko znamená mezeru!

1111_TIMESYNC:CMS
Podtržítko znamená mezeru!

XXXX_TIMESYNC:OFF
Podtržítko znamená mezeru!

** Tato funkce není dostupná pro starší verze firmware (V01.07.00 a nižší).
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5.

JAK PROGRAMOVAT SYSTÉM POMOCÍ BEZDRÁTOVÉ KLÁVESNICE

Chcete-li nakonfigurovat a ovládat systém systém pomocí bezdrátové klávesnice EWKB4, přečtěte si nejprve
následující informace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ BEZDRÁTOVÉ KLÁVESNICE

Nejprve je nutno vstoupit do konfiguračního režimu zadáním následující sekvence:

adminpassword#. Například

1470#

• Z konfiguračního režimu lze vystoupit opětným zadáním výše uvedené sekvence.
• Pokud se během zadávání znaků na klávesnici spletete, stiskněte klávesu hvězda [*] (zrušení) nebo vyčkejte 10
sekund, dokud klávesnice dlouhým pípnutím nezruší všechny zadané znaky v právě zadávané sekvenci.
Během konfigurace může klávesnice signalizovat následující situace:
Indikace
Kontrolka ARMED
Kontrolka SYSTEM

Význam
bliká
bliká

Konfigurační režim je aktivní.
Zadán platný parametr (sekce) a čeká se na zadání platné hodnoty parametru.

1 dlouhé pípnutí

Zadán neexistující parametr (sekce) nebo neplatná hodnota.

3 krátká pípnutí

Úspěšné zadání příkazu.
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Alarm lze konfigurovat v jeden okamžik pouze z jedné klávesnice,
ostatní připojené klávesnice budou během trvání konfiguračního režimu neaktivní.

Konfigurační režim bude ukončen automaticky,
pokud nedojde během 1 minuty ke stisku žádné klávesy.

Programování systému tímto způsobem je určeno pouze pro zkušené uživatele,
programovací tabulky nejsou přeloženy do češtiny.
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Function

EKB3W command

Activate/deactivate Configuration mode

INSTaaaa#

Value

Range

Main Settings
Change SMS
password

14xxxx#

xxxx

0001 - 9999

Set user code

15yyxxxx#

yy

01 - 10

xxxx

0000 - 9999

yyyy

0000 - 9999

xxxx

0000 - 9999

Replace user
code

63yyyyxxxx#

Delete user
code

65xxxx#

xxxx

0000 - 9999

Change
administrator
password

16aaaa#

aaaa

0000 - 9999

Set user phone
number

17xxyyyyyyyyyyyyyyy#

xx

01 -10

Set system date
and time

66YYYYMMDDhrmn#

Disable control
from any phone
number
52
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yyyyyyyyyyyyyyy

YYYYM
MM

01 - 12

DD

01 -31

hr

min

mn

00- 59

120#
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Comment

Example

4-digit administrator password

INST1470#

Main Settings
new 4-digit SMS password
default password = 0000 must be changed!

142258#

user code slot

15025562#

new 4-digit user code
default User Code 1 = 1111 recommended to change
existing 4-digit user code

6355623281#

new 4-digit user code
existing 4-digit user code

653281#

new 4-digit administrator password

161508#

default password = 1470 recommended to change
user phone number slot

17004417091111111#

user phone number, 15 digits max.; supported format:
• International (with 00) – Example for UK: 00441709111XXXX.
• Local – Example for UK: 01709111XXXX.
year

66201408231625#

month
day
hours
minutes
system arming/disarming and configuration by a non-preset phone number
is denied
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Function

EKB3W command

Activate/deactivate Configuration mode

INSTaaaa#

Enable control
from any phone
number

121#

Value

Range

Zone Settings
Set entry delay

54xxyyyyy#

xx

01 - 34

yyyyy

0 - 65535

Set exit delay

72xxx#

xxx

0 - 600

Disable zone

52xx0#

xx

01 - 34

Enable zone

52xx1#

xx

01 - 34

Bypass violated
zone
(must be entered
without activating
Configuration
mode in advance)

BYPSxxyyyy#

xx

01 - 34

yyyy

0000 - 9999

Activate byppased zone
(must be entered
without activating
Configuration
mode in advance)

BYPSxxyyyy#

xx

01 - 34

yyyy

0000 - 9999
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Comment

Example

4-digit administrator password

INST1470#

system arming/disarming and configuration by a non-preset phone number
providing a valid SMS password is permited

121#

Zone Settings
zone number

540245#

entry delay in seconds
exit delay in seconds

7258#

zone number

52380#

zone number

52121#

zone number

BYPS093281#

4-digit user code

zone number

BYPS093281#

4-digit user code
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Function

EKB3W command

Activate/deactivate Configuration mode

INSTaaaa#

Set zone type

53xx1#

Value

Range

xx

01 - 34

53xx2#
53xx3#
53xx4#
53xx5#
53xx6#

STAY Mode Settings
Enable STAY
attribute for
individual zone

56xx1#

xx

01 - 34

Disable STAY
attribute for
individual zone

56xx0#

xx

01 - 34

Manual system
arming in STAY
mode
(must be entered
without activating
Configuration
mode in advance)

STAYxxxx

xxxx

Turn ON PGM
output/set PGM
output startup
state as ON

61xx1#

PGM Output Settings

56
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xx

01 - 32
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Comment

Example

4-digit administrator password

INST1470#

Interior Follower

53053#

Instant
24-Hour
Delay
Fire
Panic/Silent
zone number
STAY Mode Settings
zone number

56031#

zone number

56270#

4-digit user code

STAY3281#

PGM Output Settings
PGM output number
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Function

EKB3W command

Activate/deactivate Configuration mode

INSTaaaa#

Turn OFF PGM
output/set PGM
output startup
state as OFF

61xx0#

Set alarm
duration

10xx#

Disable Bell
Squawk

290#

Enable Bell
Squawk

291#

Disable siren
activation in
case of wireless
signal loss with
wireless device

760#

Enable siren
activation in
case of wireless
signal loss with
wireless device

761#

Disable periodic
INFO SMS

110000#

Set periodic
INFO SMS

11xxyy#

Disable call in
case of alarm

300#

Value

Range

xx

01 - 32

Siren/Alarm Settings
xx

00 - 10

Notification Settings

58

CZ

xx

01 - 23

yy

00 - 99
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Comment

Example

4-digit administrator password

INST1470#

PGM output number

61250#

Siren/Alarm Settings
alarm duration in minutes

1005#

disable system arm/disarm indication by siren sound

290#

enable 2 short siren beeps when the system is armed; 1 long siren beep when
the system is disarmed

291#

stem will not activate siren if it loses wireless signal with a wireless device

760#

system will activate siren if it loses wireless signal with a wireless device

761#

Notification Settings
disable INFO SMS
set time (hours = xx) for periodic INFO SMS delivery or period in hours (if the
period = yy in days is set to 0)

110315#

system will not call any preset user phone number in case of alarm

300#
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Function

EKB3W command

Value

Range

Activate/deactivate Configuration mode

INSTaaaa#

Enable call in
case of alarm

301#

Disable SMS in
case of alarm

310#

Enable SMS in
case of alarm

311#

Disable call in
case of alarm
for individual
user phone
number

28xx0#

xx

1 - 10

Enable call in
case of alarm
for individual
user phone
number

28xx1#

xx

1 - 10

Disable simultaneous SMS
delivery in case
of alarm

210#

Enable simultaneous SMS
delivery in case
of alarm

211#

Disable arm/
disarm SMS for
individual user
phone number

75xx0#

xx

1 - 10
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Comment

Example

4-digit administrator password

INST1470#

system will call all the preset user phone numbers in case of alarm starting
with User 1. if the call is not answered or user is unavailable, the system will
move to the next preset user phone number until the call is answered or
rejected

301#

system will not send SMS text message to any preset user phone number in
case of zone/tamper alarm

310#

system will send SMS text message to all preset user phone numbers in case
of zone/tamper alarm starting with User 1. if the SMS text message is not
delivered (SMS delivery report not received) within 20 seconds, the system
will move to the next preset user phone number until the SMS text message
is delivered

311#

user phone number slot

28030#

user phone number slot

28041#

system will not send SMS text messages to all preset user phone numbers
simultaneously in case of zone/tamper alarm

210#

system will send SMS text messages to all preset user phone numbers
simultaneously in case of zone/tamper alarm regardless of SMS text message
delivery status

211#

user phone number slot

75060#
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Function

EKB3W command

Activate/deactivate Configuration mode

INSTaaaa#

Enable arm/
disarm SMS for
individual user
phone number

75xx1#

Disable simultaneous SMS delivery regarding
arm/disarm

220#

Enable simultaneous SMS delivery regarding
arm/disarm

221#

Disable SMS
regarding mains
power supply
loss/restore

130#

Enable SMS
regarding mains
power supply
loss/restore

131#

Disable SMS in
case of back-up
battery fault

190#

Enable SMS in
case of back-up
battery fault

191#

Disable SMS
delivery report
for all system
notifications

380#
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Value

Range

xx

1 - 10
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Comment

Example

4-digit administrator password

INST1470#

user phone number slot

75101#

system will not send SMS text message to all preset user phone numbers
simultaneously regarding system arm/disarm

220#

system will send SMS text message to all preset user phone numbers simultaneously regarding system arm/disarm regardless of SMS text message
delivery status

221#

system will not send SMS text message to any preset user phone number
regarding mains power supply loss/restore

130#

system will send SMS text message to all preset user phone numbers
regarding mains power supply loss/restore starting with User 1. if the SMS
text message is not delivered (SMS delivery report not received) within 20
seconds, the system will move to the next preset user phone number until the
SMS text message is delivered

131#

system will not send SMS text message to any preset user phone number in
case of back-up battery fault

190#

system will send SMS text message to all preset user phone numbers in case
of back-up battery fault starting with User 1. if the SMS text message is not
delivered (SMS delivery report not received) within 20 seconds, the system
will move to the next preset user phone number until the SMS text message
is delivered

191#

disable SMS delivery report to verify the SMS delivery to user phone number
status

380#

PITBULL ALARM PRO - Uživatelský manuál v.1.3

CZ

3
66
3

Function

EKB3W command

Activate/deactivate Configuration mode

INSTaaaa#

Enable SMS
delivery report
for all system
notifications

381#

Set PIR detector
sensitivity level

79xx#

Set speaker
level

71xxx#

Enable MS mode

231#

Disable MS
mode

230#

Set Account
number

27cccc#

Value

Range

Detector Sensitivity Level Settings
xx

20 - 99

GSM Audio Settings
xx

00 - 100

Monitoring Station Settings

64
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cccc

0000 - 9999
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Comment

Example

4-digit administrator password

INST1470#

the system waits for the GSM provider to confirm the successful SMS text message delivery. in case of no SMS delivery report within 20 seconds, the system
sends an SMS text message to the next preset user phone number

381#

Detector Sensitivity Level Settings
higher value = lower sensitivity level

7960#
GSM Audio Settings

speaker level

7125#
Monitoring Station Settings

allow data message delivery to the monitoring station

231#

disallow data message delivery to the monitoring station

230#

4-digit number required to identify the alarm system unit by the monitoring
station.

275614#
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Function

EKB3W command

Activate/deactivate Configuration mode

INSTaaaa#

Disable data
message

24010#

Value

Range

24020#
24030#
24040#
24050#
24060#
24070#
24080#
24090#
24100#
24110#
24120#
24130#
24140#
24150#
24160#
24170#
24180#
24190#
24250#
24260#
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Comment

Example

4-digit administrator password

INST1470#

burglary alarm/restore

24070#

mains power supply loss/restore
armed/disarmed by user
test event
battery fault
tamper alarm/restore
silent alarm/restore
system started
24-hour alarm/restore
fire alarm/restore
low battery
temperature risen
temperature fallen
wireless signal loss/restore
armed/disarmed in STAY mode
system shut down
armed/disarmed automatically
arm in STAY mode
zone bypassed/activated
jammer detected
critical CO level
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Function

EKB3W command

Activate/deactivate Configuration mode

INSTaaaa#

Enable data
message

24011#

Value

Range

24021#
24031#
24041#
24051#
24061#
24071#
24081#
24091#
24101#
24111#
24121#
24131#
24141#
24151#
24161#
24171#
24181#
24191#
24251#
24261#
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Comment

Example

4-digit administrator password

INST1470#

burglary alarm/restore

24051#

mains power supply loss/restore
armed/disarmed by user
test event
battery fault
tamper alarm/restore
silent alarm/restore
system started
24-hour alarm/restore
fire alarm/restore
low battery
temperature risen
temperature fallen
wireless signal loss/restore
armed/disarmed in STAY mode
system shut down
armed/disarmed automatically
arm in STAY mode
zone bypassed/activated
jammer detected
critical CO level
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Function

EKB3W command

Activate/deactivate Configuration mode

INSTaaaa#

Set primary
connnection

480#

Value

Range

481#
482#

Set backup
connections

83bb0#
83bb1#
83bb2#
83bb3#
bb

01 - 02

Set delay after
last communication attempt

69xxxxx#

xxxxx

0 - 65535

Set server IP
address

40xxxxxxxxxxxx#

xxxxxxxxxxxx

Set server port
number

44xxxxx#

xxxxx

Set DNS1

41xxxxxxxxxxxx#

xxxxxxxxxxxx

Set DNS2

42xxxxxxxxxxxx#

xxxxxxxxxxxx

Select protocol

430#

0 - 65535

431#
Set number of
GPRS attempts

68xxx#

xxx

01 - 255

Set test period

46xxxxx#

xxxxx

0 - 65535

Set Unit ID

47xxxx#

xxxx

0000 - 9999

70

CZ

PITBULL ALARM PRO - Uživatelský manuál v.1.3

Comment

Example

4-digit administrator password

INST1470#

GPRS network

481#

Voice calls
SMS
GPRS network

83020#

Voice calls
SMS
not in use
backup connecton slot
period in seconds

69100#

server IP address excluding dots

40085222120085#

sever port number

44250#

DNS1 IP address

40085222120081#

DNS2 IP address

40085222120082#

TCP

431#

UDP
number of data transmission attempts via GPRS network in case the intitial
attempt was unsuccessful

6825#

ping period via GPRS network in seconds

46260#

4-digit number required to identify the alarm system unit by EGR100 middleware (communication via GPRS network)

475563#
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Function
Activate/deactivate Configuration mode

EKB3W/EWKB4

Value

Range

aaaa#

Set monitoring
station phone
number

26 xx
yyyyyyyyyyyyyyy#

xx
yyyyyyyyyyyyyyy

01 - 03

Set number
of Voice Calls
attempts

37xx#

xxx

01 - 10

Activate Service
mode

671#

Deactivate Service mode

670#

Service Mode
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Comment

Example

4-digit administrator password

1470#

monitoring station phone number slot for communication via Voice Calls

26020044170911YYYY1#

monitoring station phone number, 15 digits max.; supported format:
• international (with 00) – example for UK: 0044170911YYYY1.
• local – example for UK: 0170911YYYY1.
number of data transmission attempts via Voice Calls in case the initial attempt
was unsuccessful

3706#

Service Mode
see 7.17. Service Mode

671#
670#
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6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Porucha
Možná příčina
Kontrolka v předním krytu nesvítí • AC/DC adaptér není připojen do zásuvky
ani nebliká
• Napájecí konektor na kabelu z AC/DC adaptéru není zapojen do alarmu
• GSM signál v místě instalace je velmi slabý
Kontrolka v předním krytu pravi- • Není vložena SIM karta
delně bliká cca 1x za sekundu
• Na SIM kartě není vypnutý požadavek na PIN kód
• Vložená SIM karta není funkční
Alarm neposílá žádné SMS
• Na SIM kartě není dostatečný kredit
zprávy a/nebo nevolá
• Číslo Centra SMS zpráv operátora není na SIM zadáno nebo je chybné
• Není k dispozici signál GSM
• Číslo uživatele není v systému zadáno nebo není zapnuta funkce
“SMS všem“
Alarm vrací SMS s textem
“Nesprávný formát příkazu !”
nebo „Incorrect Format“

• Chybný tvar příkazu
• SMS zpráva začínala mezerou
• Nebylo změněno tovární SMS heslo
• Tel. číslo Uživatele 1 nebylo naprogramováno

PRAVDĚPODOBNĚ
• je vypnuta bezdrátová nadstavba alarmu (z důvodu energetické
úspory). Nadstavbu lze zapnout pomocí konfiguračního programu ELDES
nebo SMS zprávou,
NEBO
• je baterie bezdrátového zařízení vybita, popř. není bezdrátové zařízení
zapnuto.
Někteří uživatelé nedostávají SMS • Mějte prosím na paměti, že pomocí SMS zpráv lze konfigurovat pouze
o vypnutí/zapnutí systému a/
základní nastavení alarmu. Detailní nastavení, včetně nastavení komu a
nebo o alarmu
kdy mají být doručovány SMS zprávy, lze provést pouze pomocí konfiguračního programu ELDES Utility. V tomto programu lze detailně editovat
nastavení příjemců SMS.
Váš alarm nedetekuje
žádné bezdrátové zařízení ELDES

Pokud se Vám nedaří vyřešit Váš problém s alarmem ani pomocí tabulky výše,
kontaktujte prosím svého dodavatele.
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7. DALŠÍ INFORMACE PRO ZKUŠENÉ UŽIVATELE
ÚVOD
V této kapitole najdete schémata zapojení a podrobnější informace o vybraných funkcích a procedurách - např.
o konfiguraci systému pomocí GPRS nebo aktualizaci firmware, zapojení vstupu drátové zóny alarmu, ochranném
kontaktu, PGM výstupech, nastavení sirénového výstupu, nastavení na PCO aj.
V této kapitole jsou použity následující ikony, informující o možných způsobech konfigurace a ovládání alarmu:
Lze ovládat / konfigurovat pomocí mobilního telefonu.

Lze ovládat / konfigurovat pomocí bezdrátové klávesnice.

Lze programovat konfiguračním programem Eldes Utility.

Lze realizovat pomocí bezdrátové klíčenky.
7.1.		 Jak připojit drátovou sirénu nebo indikační LED do PGM výstupu.
PGM výstup může být zapojen buď jako sirénový výstup (BELL), který kopíruje poplachový stav alarmu nebo jako
PGM výstup, který bude spínán, pokud nastane definovaná aktivační událost:
• Není SIM (NO SIM) - SIM karta není vložena. Signalizační LED, připojená na takto aktivovaný PGM výstup,
bude svítit, pokud v zařízení nebude vložena SIM karta.
• PIN na SIM (SIM PIN) - Požadavek na zadání PIN kódu je na SIM kartě aktivní. Signalizační LED, připojená
na takto aktivovaný PGM výstup, bude blikat, pokud SIM karta vložená do alarmu vyžaduje pro svou funkci
zadání PIN kódu.
• Chyba operátora (Operator Error) - Chyba při registraci SIM karty. Signalizační LED, připojená na takto
aktivovaný PGM výstup, bude blikat, pokud dojde k uvedené chybě.
• Zpoždění (Delay) - Signalizace příchodového a odchodového zpoždění. Signalizační LED, připojená
na takto aktivovaný PGM výstup, bude svítit vždy, když bude běžet příchodové nebo odchodové zpoždění.
• Narušení zóny (Zone Z1 Violated) - Signalizace narušení Z1. Pokud pohybový detektor v alarmu (Z1)
zaznamená pohyb, signalizační LED, připojená na takto aktivovaný výstup, se rozsvítí a zhasne, pokud
je detektor v klidu.
• Alarm - Poplach v systému. Signalizační LED, připojená na takto aktivovaný PGM výstup, se rozsvítí při
poplachu v systému. Po jeho ukončení LED zhasne.
• Zapnuto (Armed) - Alarm je zapnut. Pokud připojíte signalizační LED na takto aktivovaný výstup
PGM, signalizační LED se rozsvítí vždy, když dojde k zapnutí systému. Jakmile dojde k vypnutí systému,
signalizační LED zhasne.
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Drátová siréna
1. Vyjměte zásuvný konektor z patice (popř. jej vyjměte z příslušenství v krabici).

7

2. Uvolněte šrouby svorek pomocí šroubováku.

79

3. Připojte + vývod sirény do svorky označené BELL+ , druhý vývod pak do svorky označené BELL-/COM.
Připojená drátová siréna musí vyhovovat
následující specifikaci:
Typ: piezoelektrická
Napětí: +7...+11V
Proud: max. 150 mA

76
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4. Citlivě dotáhněte šroubky svorek.
81

5. Zasuňte konektor do patice.
82
V tomto případě není pro sirénu potřeba žádné další napájení nebo zdroj.
Lze použít také bezdrátové sirény EWS2, EWS3 nebo EWS4.

6. Nastavte PGM výstup jako Sirénu pomocí programu ELDES Utility v sekci Výstupy.

Zobrazení stavu systému pomocí LED
1. Vyjměte zásuvný konektor z patice (popř. jej vyjměte z příslušenství v krabici).
83
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2. Uvolněte šrouby svorek pomocí šroubováku.

84

3. Připojte k anodě LED (obvykle delší nožička) jakýkoli rezistor s hodnotou 1 kΩ a tento rezistor zapojte do svorky
Alarm označené BELL+ . Katodu LED (kratší nožička a ploška na LED) připojte do svorky BELL - / COM .

4. Citlivě dotáhněte šroubky svorek.		
86

5. Zasuňte konektor do patice.
87

5. Nastavte PGM výstup pomocí konfiguračního programu ELDES Utility v sekci Výstupy jako Indikátor
a upřesněte způsob indikace pomocí posuvníků, které se zobrazí.
78
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Rezistor a indikační LED dioda NEJSOU součástí příslušenství a pro správnou funkci systému nejsou nezbytné.
Tyto doplňky koupíte v prodejně s elektronickými součástkami.

7.2.			 Jak připojit drátový detektor do vstupu PITBULL ALARM PRO
Alarm je vybaven vstupem pro připojení externího drátového detektoru (obvykle dveřního kontaktu).

7.2.1.

Připojení drátového senzoru typu NO (kontakt v klidu rozpojen)

1. Vyjměte zásuvný konektor z patice (popř. jej vyjměte z příslušenství v krabici).
88

2. Uvolněte šrouby svorek pomocí šroubováku.

89
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3. Jeden vývod senzoru připojte do svorky označené jako Z2, druhý vývod připojte do svorky označenéjako BELL / COM. Rezistor 5,6 kΩ, který je součástí příslušenství připojte paralelně k vývodům senzoru (viz obrázek níže).

Magnetické kontakty typu NO (v klidu rozpojen) nejsou pro
instalace alarmů příliš obvyklé. Mnohem častěji se používají
kontakty typu NC (v klidu sepnuto), které jsou z bezpečnostního hlediska vhodnější.

NO kontakt

4. Citlivě dotáhněte šroubky svorek.
91

5. Zasuňte konektor do patice.
92

6. Nastavte Stav zóny Z2 na Povoleno v menu Zóny/Na desce pomocí konfiguračního programu Eldes Utility.
80
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7.2.2. Připojení drátového senzoru typu NC (v klidu sepnuto)
1. Vyjměte zásuvný konektor z patice (popř. jej vyjměte z příslušenství v krabici).
93

2. Uvolněte šrouby svorek pomocí šroubováku.

94

3. Připojte jeden vývod magnetického kontaktu do svorky BELL - / COM.
4. Do druhého vývodu magnetického kontaktu zapojte do série rezistor 5.6 kΩ (součást příslušenství), a zapojte
jej do svorky alarmu označené Z2 (viz obrázek níže).
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5. Citlivě dotáhněte šroubky svorek.		

6. Zasuňte konektor do patice.

96

97

6. Zasuňte konektor do patice.
7. Nastavte Stav zóny Z2 na Povoleno v menu Zóny/Na desce pomocí programu Eldes Utility.

7.3.			 Automatická aktivace/deaktivace systému (automatické zastřežení)
Alarm je vybaven funkcí automatické aktivace/deaktivace v závislosti na nastaveném plánovači
(plánovačích). Pokud je k této funkci přiřazen jeden nebo více plánovačů, bude se systém automaticky
zapínat/vypínat do/ze střežení ve stanovený den (dny) a ve stanoveném čase. Do systému je možno
naprogramovat až 8 různých plánovačů, každý z plánovačů pak obsahuje následující konfigurovatelné
parametry:
• Akce:
• Zapni systém
• Vypni systém
• Plán č. – Definuje, který plánovač je přiřazen vybrané akci.
• Stav – Definuje, zda je vybraný plánovač platný (povolen) nebo je jeho platnost pozastavena.
• Hodina – Definuje čas (hodinu) startu plánovače.
• Minuty – Definuje čas (minutu) startu plánovače.
• Po/Út/St/Čt/Pá/So/Ne – Definuje den ve kterém dojde ke startu plánovače.
7.4.			 Zóny
Všechny detektory (pohybové, kouřové, magnetické kontakty aj.) musí být připojené do systému přes některé
z nabízených zónových rozhraní. Jakmile je detektor k systému připojen, musí být příslušná zóna nakonfigurována
(viz dále).
Alarm je v základu vybaven dvěma drátovými vstupy Z1 a Z2, z nichž Z1 je vždy vlastní PIR detektor vestavěný v
alarmu a Z2 je externí vstup pro drátový detektor v zadním systémovém konektoru. Počet zón alarmu lze rozšířit,
viz kapitola 7.4.2. Rozšíření počtu zón.
82
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Zóny alarmu jsou rozděleny do tří kategorií:
Typ (kategorie)

Popis

Max. počet zón
na zařízení

Max. počet zón
celkem

Zóny na desce

Drátové zóny na desce alarmu.

2

2

Bezdrátové zóny

Zóna automaticky vytvořená při přihlášení 4*
bezdrátového zařízení.

32**

Virtuální zóny

Virtuální zóna, systémově vytvořená pro 32***
Tísňové tlačítko EWK2. Virtuální zóny mohou být
vytvořeny pomocí programu Eldes Utility .

32***

*
Závisí na typu přihlášeného bezdrátového zařízení.
** Pouze pokud nejsou současně naprogramovány žádné virtuální zóny.
*** Pouze pokud nejsou současně naprogramovány žádné bezdrátové zóny.
7.4.1. Číslování zón
Čísla zón Z1 a Z2 jsou trvale vyhrazeny pro zóny na desce alarmu. Zóny Z3-Z34 jsou automaticky přidělována
v časové posloupnosti tak, jak jsou přihlašována bezdrátová zařízení resp. programovány virtuální zóny.
7.4.2. Rozšíření počtu zón
V případě, že je nutno připojit k systému více detektorů, je možno počet zón systému rozšířit pomocí:
• Přihlášením bezdrátových zařízení (viz kapitola 3. SPRÁVA BEZDRÁTOVÝCH ZAŘÍZENÍ).
• Vytvořením virtuálních zón (pomocí programu Eldes Utility ).
Maximální počet zón po rozšíření je 34.
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7.4.3.		 Definice typu zón
• Interiérová (někdy také podmínečně zpožděná, následná - Follow)– pokud je systém zapnutý,
zóna nereaguje na narušení, jestliže je aktivní příchodový čas a byla tedy nejprve narušena zpožděná
zóna (Delay). Pokud je tato zóna narušena, aniž by předtím byla narušena zóna zpožděná, chová se
jako zóna okamžitá a vyhlásí alarm. Tento typ zóny se používá u detektorů, jejichžnarušení se nelze
před odkódováním vyhnout.
• Okamžitá (Instant) – Pokud je systém zapnutý, tento typ zóny způsobí vždy po svém narušení
poplachový stav a to i během příchodového zpoždění. Je to nejčasteji používaný typ zóny.
• 24 hodinová (24H) – Tento typ zóny vyvolá po svém narušení poplach vždy, nezávisle na tom, zda je
systém zapnutý nebo vypnutý.
• Zpožděná (Delay) – Pokud je systém zapnutý, spustí narušení této zóny příchodové zpoždění
a umožní uživateli systém vypnout bez vyvolání poplachu. Po uplynutí příchodového zpoždění tato
zóna vyvolá poplach, pokud mezitím nedošlo k odkódování systému.
• Požární (Fire) – Tento typ zóny vyvolá po svém narušení poplach vždy, nezávisle na tom, zda je systém
zapnutý nebo vypnutý. Oproti typu zóny 24H je signalizace poplachu sirénou přerušovaná – tento typ
zóny je určen pro detektory požáru, kouře apod.
• Tichá (Panic/Silent) – Tento typ zóny vyvolá po svém narušení poplach vždy, nezávisle na tom,
zda je systém zapnutý nebo vypnutý. Signalizace poplachu je však v tomto případě tichá – nerozezní
se siréna. Obvykle se tento typ zóny používá pro tísňová tlačítka a hlásiče.
• Infozóna (Report/Control) - Tato zóna je obdobou Tiché (Panik) zóny s tím rozdílem, že po její
aktivaci/deaktivaci dojde pouze k přenosu této informace na Pult Centrální Ochrany (PCO). Nedojde
k vyhlášení alarmu v systému, nebudou prozváněni přednastavení uživatelé a nerozhoukají se sirény.
Tato zóna se obvykle využívá k přenosu nepoplachové informace (stav technologie apod.).
• Okamžitá tichá (Instant silent) - Tato zóna je funkčně shodná s Tichou zónou, funguje však pouze
při zapnutém systému.
• Detektor CO (CO Sensor) - Tento typ zóny funguje stejně jako typ zóny Požární a používá se pro
detektor CO (oxidu uhelnatého). Rozdíl je pouze v přenášeném kódu CID na PCO.
Pokud je vyhlášen alarm z důvodu narušení Tiché (Silent) zóny,
NENÍ aktivován výstup BELL ani žádná akustická signalizace.
Pokud je některá zóna v systému označena atributem STAY
a během odchodového zpoždění nedojde k narušení žádné zpožděné zóny,
systém se automaticky zapne v režimu STAY (zóny s atributem STAY nehlídají).
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7.4.4.		 Atributy (příznaky) zón
• Stay (Noc) – Pokud není během odchodového zpoždění narušena zóna definovaná jako zpožděná
(Delay) - obvykle magnetický kontakt na vstupních dveřích, systém se automaticky zapne s vyřazením
všech zón označených jako STAY. Tento režim se obvykle používá v noci, kdy je umožněn pohyb osob
v části objektu.

• Force – Takto označená zóna nemusí být v klidu při zapínání systému. Pokud je systém zapnut
s otevřenou zónou Force, nebere na její stav ohled do té doby, dokud tato zóna neobnoví svůj klidový
stav. Poté se již chová jako jakákoli jiná zóna v systému dle definice typu zóny. Více informací o typech
zón najdete v předchozí kapitole 6.4.3. Definice typu zón.
• Automatické vyřazení (Poplachy do Bypassu) - Tento atribut nastavuje, kolikrát může být daná
zóna během jedné periody zapnutí/vypnutí narušena (v poplachu), než dojde k jejímu automatickému
vyřazení. Tento atribut lze přiřadit pouze Okamžité, Interiérové, Zpožděné a Okamžité tiché zóně.

7.4.5. Popis zón
Každé ze zón je možno přiřadit prakticky libovolný název (jméno). Obvykle je jméno zóny voleno podle
prostoru, který je daným detektorem střežen, např. kuchyň, obývák, dveře vstup apod. Popis zón je
přejímán do SMS zpráv, které jsou uživatelům posílány v případě poplachu.
Tovární názvy zón: Z1 – Zone1, Z2 – Zone2, Z3 – Zone3, Z4 – Zone4 atd...
Popis nesmí obsahovat znaky (,) a (;) , ani názvy programovatelných parametrů
jako PSW, STATUS, ON, OFF apod. Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního
programu ELDES Utility. NEDOPORUČUJE SE POUŽÍVAT ČESKÁ DIAKRITIKA.
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7.5.			 Ochranné kontakty (tampery)
Ochranným kontaktem (tamperem) je zde míněna uzavřená smyčka každého zónového drátového vstupu,
jejíž neporušenost je trvale vyhodnocována. Pokud je zjištěno přerušení této smyčky, je vyvolán poplach
bez ohledu na to, jestli je systém zapnutý nebo vypnutý. Současně dojde k aktivaci sirénového výstupu,
a odeslání informačních SMS zpráv vybraným uživatelům. V případě bezdrátových zařízení je ochranným
kontaktem míněn mikrospínač ovládaný krytem zařízení. Alarm vyhlásí poplach na základě narušení
ochranných kontaktů v následujících případech:
• Pokud je sejmut kryt alarmu nebo některého bezdrátového zařízení. V továrním nastavení
je narušený tamper v informační SMS zprávě popsán jako Tamper x (x = číslo tamperu).
• Pokud dojde ke ztrátě spojení s bezdrátovým zařízením z důvodu slabého signálu nebo nízkého
stavu baterie daného bezdrátového zařízení a není během 60ti minut obnoveno. Tato odálost je
vyhodnocena jako Ztráta RF signálu a v SMS zprávě informující o této události je příslušné zařízení
identifikováno: [wless-dev] [wless-id] [Tamper x] (wless-dev = typ zařízení; wless-id = 8-místné ID
číslo zařízení; x = číslo tamperu (ochranného kontaktu).
V továrním nastavení jsou informační SMS o poplachu v důsledku narušení ochranného kontaktu povoleny.
7.5.1.		 Popis ochranných kontaktů (tamperů)
Každému ochrannému kontaktu je možno přiřadit jakýkoli název (jméno). Popis ochranných kontaktů
(tamperů) je přejímán do SMS zpráv, které jsou uživatelům posílány v případě poplachu. Továrně jsou
názvy ochranných kontaktů: Box Tamper, Tamper 2, Tamper 3, Tamper 4 etc.
Popis nesmí obsahovat znaky (,) a (;) , ani názvy programovatelných parametrů
jako PSW, STATUS, ON, OFF apod. Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního
programu ELDES Utility. NEDOPORUČUJE SE POUŽÍVAT ČESKÁ DIAKRITIKA.
7.6.		 Programovatelné výstupy (PGM)
PGM výstupy jsou určeny pro spínání různých návazných elektronických a elektrických zařízení (vrata, brána,
světlo, čerpadlo, topení aj.), přičemž okamžik sepnutí (aktivaci) PGM výstupu lze svázat s určitým stavem systému,
konkrétní událostí v systému, s pravidelným časovým rozvrhem (plánovačem), popř. může tento výstup uživatel
aktivovat/deaktivovat manuálně.
PITBULL ALARM PRO neobsahuje žádný PGM výstup (pouze programovatelný sirénový výstup). K jeho bezdrátové
nadstavbě však lze přihlásit bezdrátový rozšiřující modul EW2, který PGM výstupy obsahuje. Více informací
o přihlášení bezdrátových zařízení naleznete v kapitole 3. SPRÁVA BEZDRÁTOVÝCH ZAŘÍZENÍ.
7.6.1. Číslování PGM výstupů
Čísla v rozsahu C1-C32 jsou automaticky postupně přiřazována v chronologickém pořadí tak, jak jsou k bezdrátové
nadstavbě systému přihlašovány moduly, obsahující PGM výstupy.
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7.6.2. Popis PGM výstupů
Každému PGM výstupu je možno přiřadit jakýkoli název (jméno). Popis PGM výstupu může být použit
v SMS zprávě pro ovládání výstupů. PGM výstup je obvykle pojmenován podle zařízení které ovládá, např.
SVĚTLO apod. V továrním nastavení jsou PGM výstupy pojmenovány: C1 – Controll1, C2 – Controll2, C3 –
Controll3, C4 – Controll4 etc.

Popis nesmí obsahovat znaky (,) a (;) , ani názvy programovatelných parametrů
jako PSW, STATUS, ON, OFF apod. Tato operace může být provedena z PC pomocí konfiguračního
programu ELDES Utility. NEDOPORUČUJE SE POUŽÍVAT ČESKÁ DIAKRITIKA.
7.6.3. Manuální ovládání výstupů (ON / OFF)
PGM výstup je také možno ručně zapnout na určitou definovanou dobu s automatickým návratem
do předchozího stavu (vypnuto) po vypršení nastavené doby. Analogicky je pak možno rovněž PGM výstup
ručně vypnout na určitou definovanou dobu s automatickým návratem do předchozího stavu (zapnuto) po
vypršení nastavené doby.
Vždy po změně stavu PGM výstupu (ON nebo OFF), odešle systém zprávu potvrzující provedení příkazu
na telefonní číslo uživatele, který příkaz odeslal.
PGM výstup může být aktivován (ON) na definovanou dobu pouze tehdy, jestliže je neaktivní (OFF).
PGM výstup může být deaktivován (OFF) na definovanou dobu pouze tehdy, jestliže je aktivní (ON).
7.6.4. Typ PGM výstupu
• Výstup – Funguje jako klasický PGM výstup, který může ovládat uživatel přímo.Používá se pro ovládání
různých návazných zařízení.
• Siréna – Funguje jako bezdrátový sirénový výstup, aktivuje se automaticky při hlasitém poplachu.
Toto nastavení lze například použít, pokud je k PGM výstupu bezdrátového expanderu EW2 připojena
drátová siréna.
7.7.		Siréna
Pokud je alarm v poplachovém stavu, zní siréna po nastaveno dobu (továrně 1 minuta) nebo do té doby,
než dojde k vypnutí (deaktivaci alarmu).
Z důvodu úspory baterií jsou bezdrátové sirény aktivovány vždy pouze na dobu 1 minuty
bez ohledu na nastavení parametru délky trvání poplachu.
Pouze pokud je tento čas nastaven na 0, jsou vypnuty i bezdrátové sirény.
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7.7.1.		 Kváknutí sirény
Pokud je funkce povolena, siréna, resp. sirénový výstup je 3x krátce aktivován při každém zastřežení/
odstřežení systému.

7.7.2. Nastavení optické signalizace EWS2
Pokud je povoleno, pak vestavěná optická signalizace v bezdrátové venkovní siréně EWS2 bliká během
signalizace alarmu.
7.7.3.

Nastavení optické signalizace EWS3
Pokud je povoleno, pak vestavěná optická signalizace vnitřní sirény EWS3 bliká během signalizace
alarmu. V případě hlasitého poplachu nebo poplachu z důvodu narušení tamperu bliká signalizace modře,
v případě požárního poplachu bliká červeně.

7.7.4.

Nastavení optické signalizace EWS4
Pokud je povoleno, bude vestavěný blikač v siréně blikat během signalizace alarmu.

7.7.5. Vazba bezdrátových detektorů kouře EWF1 / kouře a CO EWF1CO
Tato funkce umožňuje propojit signalizaci všech bezdrátových detektorů kouře EWF1/EWF1CO
přihlášených do jedné bezdrátové nadstavby. Pokud některý z přihlášených detektorů detekuje
přítomnost kouře (nebo zvýšenou koncentraci CO u EWF1CO), odešle tuto informaci do systému, rozezní
se jeho interní sirénka a díky povolené funkci vazby také interní sirénky všech ostatních detektorů EWF1.
Tato signalizace utichne u detektoru, který vyhlásil alarm po automatickém resetu, pokud zakouření nebo
koncentrace CO v okolí detektoru pomine, u ostatních detektorů po nastavené době (továrně 30 sekund).
Tato vazba je v továrním nastavení povolena.
7.7.6. Povolení/zakázání funkce „Siréna při ztrátě bezdrátu“
Pokud alarm ztratí spojení s bezdrátovým zařízením na dobu delší než 240 minut, vyhodnotí tuto situaci
jako ztrátu spojení a odešle o této skutečnosti informační SMS zprávu. Zároveň je aktivován výstup BELL
na definovanou dobu (továrně 1 minuta). V továrním nastavení je tato funkce zakázána.
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7.8.			 Signalizace a vyrozumění v případě alarmu
Pokud je v zapnutém stavu narušena zóna v závislosti na svém typu (viz 7.4.3. Definice typu zón),
nebo narušen ochranný kontakt (tamper), systém vyhlásí alarm. V továrním nastavení je doba poplachu
stanovena na 1 minutu (viz 7.7. Siréna). Během poplachu se systém chová následovně:
1. Alarm aktivuje sirénový výstup.
a) Sirénový výstup bude spínán přerušovaně při narušení Požární (Fire) zóny, jinak bude po dobu
poplachu sepnutý trvale.
b) Piezoměnič klávesnice EWKB4 bude generovat krátké přerušované tóny.
c) Pokud je v zapnutém stavu narušena jedna nebo více zón v rozsahu Z1 - Z12 a bezdrátová klávesnice
EWKB4 je “probuzena”, svítí na klávesnici příslušné červené kontrolky narušených (otevřených)
zón. Pokud je narušena (otevřena) zóna vyšší než Z12, indikuje klávesnice tuto skutečnost blikáním
kontrolky SYSTEM. Pokud je narušen tamper, kontrolka SYSTEM svítí. Více informací naleznete
v kapitole 3.3.8. Poruchy resp. 3.3.1. Sleep mód klávesnice EWKB4.

2. Alarm odešle SMS zprávu s identifikací narušené zóny/tamperu (viz 7.4.5. Názvy zón resp.
7.5.1. Názvy tamperů) na telefonní číslo prvního uživatele v pořadí. Tuto zprávu pošle systém
odděleně pro každou narušenou zónu/tamper.
a) Pokud systém neobdrží do cca 45 sekund po odeslání SMS zprávy prvnímu uživateli v pořadí od operátora
zprávu o úspěšném doručení (doručenku), pošle SMS zprávu znovu druhému uživateli v pořadí. Pokud
není doručení SMS zprávy operátorem potvrzeno, je uživatel pravděpodobně momentálně nedostupný
z následujících důvodů:
• jeho mobilní telefon je vypnutý;
• jeho mobilni telefon je mimo dosah signálu používané sítě GSM.
b) Alarm pokračuje v odesílání podle bodu a) a pořadí uživatelů do té doby, dokud neobdrží od některého
z obeslaných uživatelů “doručenku” nebo dokud nevyčerpá všechny možnosti (uživatelská čísla). Alarm
odesílá každou SMS pouze jednou, tzn. že se nepokouší poslat zprávu znovu prvnímu uživateli, pokud
selhalo doručení i poslednímu v pořadí.
3. Pokud je povoleno, systém zavolá na telefonní číslo prvního uživatele v pořadí. Alarm volá odděleně pro
každou narušenou zónu/tamper.
Alarm bude volat také dalším uživatelům v pořadí v případě, že předchozí volaný uživatel byl nedostupný
z následujících důvodů:
• jeho mobilní telefon je vypnutý;
• je mimo dosah signálu používané sítě GSM;
• jeho telefon je “obsazen” (uživatel právě hovoří);
• uživatel hovor nepřijímá - tato doba je nastavena operátorem GSM (v ČR orientačně 60sekund).
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c) Pokud je první uživatel v pořadí (Uživatel 1) nedostupný, zařízení se mu pokusí dovolat celkem
5x, ostatním uživatelům volá pouze 1x. Alarm volá s každým alarmem pouze jednou, tzn.
že se nepokouší volat znovu prvnímu uživateli, pokud se nedovolal ani poslednímu v pořadí.
d) Alarm nevolá dalšímu uživateli v pořadí v případě, že předchozí volaný je dostupný ale hovor odmítne.
Pro deaktivaci sirénového výstupu (utišení sirén) a přerušení akcí navázaných na vyvolání poplachu
(volání/SMS) vypněte systém jakýmkoli způsobem (prozvoněním, SMS zprávou, pomocí bezdrátové
klávesnice nebo bezdrátovou klíčenkou.
Více informací o tom, jak zakázat/povolit SMS a volání v případě poplachu naleznete v kapitole
7.9. Informace o alarmu
Pokud je povolen přenos informací na Pult Centrální ochrany (PCO) nebo pokud jsou povoleny
cloudové služby, je volání při poplachu na přednastavená telefonní čísla uživatelů automaticky
zrušeno. Více informací najdete v kapitole 7.13. Pult Centrální Ochrany (PCO)).
Jestliže je během poplachu jedna zóna/tamper narušen(a) vícekrát nebo je narušeno více zón/
tamperů, odešle systém tolik SMS zpráv, resp. uskuteční tolik volání,
kolik narušení bylo zaznamenáno.
Pokud uživatel obdrží poplachovou SMS zprávu a/nebo volání po deaktivaci systému, jedná se
o SMS zprávy resp. volání, zařazené do fronty na odbavení ještě před jeho odstřežením.
7.9.		 Informace o alarmu
Pokud v systému vznikne určitá událost, kterou je třeba přenést ve formě SMS zprávy na telefonní číslo
přednastavených uživatelů, systém nejprve odešle tuto SMS zprávu pouze prvnímu uživateli v pořadí. Pokud je
telefonní číslo tohoto uživatele nedostupné nebo z jakéhokoli důvodu neobdrží systém od operátora do 45 sekund
zprávu o úspěšném doručení SMS zprávy, odešle SMS zprávu znovu dalšímu uživateli v pořadí. Telefonní číslo
uživatele může být nedostupné z následujících důvodů:
• mobilní telefon uživatele je vypnutý;
• mobilní telefon uživatele je mimo signál vybraného operátora GSM.
Alarm se pokouší odeslat SMS zprávu postupně všem příslušným uživatelům do té doby, dokud není některému
z nich SMS zpráva úspěšně doručena. Každému uživateli je však daná konkrétní zpráva odeslána pouze jednou,
tzn. že se systém nepokouší odeslat tutéž SMS zprávu znovu prvnímu uživateli, pokud selhalo její odeslání také
poslednímu uživateli v pořadí.
Toto nastavení lze změnit úpravou následujících parametrů - tyto parametry lze přitom nastavit různě pro každou
skupinu zpráv:
• Volba SMS posílej v kaskádě zakázána - systém každou SMS zprávu odešle všem nastaveným příjemcům
najednou, bez ohledu na to, zda předchozí uživatel v pořadí tuto SMS zprávu přijal nebo ne.
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• Volba SMS posílej v kaskádě povolena - systém každou SMS zprávu odešle vždy nejprve prvnímu uživateli
v pořadí. Pouze pokud by tato zpráva nebyla prvnímu uživateli doručena, odešle ji znovu druhému uživateli
v pořadí atd.
V následující tabulce jsou vypsány systémové události, které jsou přenášeny na telefonní číslo uživatele.
Poř. č.

Událost

Popis

1

Tamper (ochr. kontakt)

SMS zpráva v případě, že došlo k narušení
tamperu. Text SMS je v tomto případě: Tamper x..

2

Zóna v poplachu

SMS zpráva v případě výskytu alarmu v systému.

3

Infozóna v poplachu

SMS zpráva v případě narušení zóny označené jako
Infozóna.

4

Alarm zapnut
(zastřežen)

SMS zpráva v případě zapnutí (zastřežení) systému.

5

Alarm vypnut
(odstřežen)

SMS zpráva v případě vypnutí (odstřežení) systému.

6

Nelze zapnout

Tato zpráva je odeslána, pokud zapnutí (zastřežení)
systému brání některá otevřená zóna/tamper.

7

Ztráta napájení (AC)

SMS zpráva v případě ztráty hlavního napájení.

8

Obnova napájení (AC)

SMS zpráva v případě obnovy hlavního napájení.

9

Nízký stav
akumulátoru

SMS zpráva v případě, že měřené napětí
na záložním akumulátoru klesne pod 8V.

10

Nízký stav baterie
bezdrátového zařízení

SMS zpráva v případě poklesu kapacity baterie
v bezdrátovém zařízení na takovou úroveň, kdy by
měla být nahrazena baterií novou.

11

Porucha teplotního
senzoru

SMS zpráva v případě, že je zjištěna porucha
teplotního senzoru.
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Poř. č.

Událost

Popis

12

Ztráta bezdrátového
signálu

SMS zpráva v případě, že došlo ke ztrátě/obnově
spojení s bezdrátovým prvkem.

13

Detekováno rušení

SMS zpráva v případě, že je zjištěno rušení v pásmu
bezdrátové nadstavby.

14

Rušení pominulo

SMS zpráva v případě, že rušení v pásmu bezdrátové
nadstavby pominulo.

15

Chyba bezdrátové
nadstavby

SMS zpráva v případě, že dojde k problému
s bezdrátovou nadstavbou.

16

Ztráta /obnova
bezdrátové zásuvky

SMS zpráva v případě, že je zjištěna porucha/obnova
spojení s bezdrátovou zásuvkou EWM1.

17

Porucha komunikace
s PCO

SMS zpráva v případě, že selhaly všechny pokusy
o přenos informace na PCO přes všechny
nastavené komunikační kanály. Tuto položku lze
editovat pouze pomocí programu Eldes Utility.

18

Periodická INFO SMS

Pravidelná SMS zpráva dle nastavené periody
a času.

19

Start systému

SMS zpráva v případě připojení ústředny
k napájení.

20

Alarm mimo provoz

Pokud je zařízení napájeno pouze ze záložního
akumulátoru kterému již hrozí úplné vybití, je
odeslána tato zpráva.

21

Porucha akumulátoru

SMS zpráva v případě, že je naměřen vnitřní odpor
záložního akumulátoru 2,5Ω nebo více. Testuje se
1x za 10 dní. Akumulátor by měl být výměněn.

22

Překročení teploty

SMS zpráva v případě, že naměřená teplota
překročila nastavenou hranici MAX.

23

Pokles teploty

SMS zpráva v případě, že naměřená teplota klesla
pod nastavenou hranici MIN.
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Poř. č.

Událost

Popis

24

Automatický bypass

SMS zpráva v případě, že dojde k bypassu zóny
(zón).

25

Přesměrování
příchozích SMS zpráv

SMS správy přijaté na tel. číslo v alarmu mohou být
automaticky přeposlány administrátorovi.

26

Kritická koncentrace
oxidu uhelnatého (CO)

SMS zpráva v případě, že je detektorem EWF1CO
naměřen nejvyšší 4. stupeň koncentrace CO.

7.10.

Monitorování stavu napájení a záložního zdroje
Zařízení je vybaveno záložním akumulátorem, který zajistí napájení systému v případě výpadku hlavního
napájení. Stav tohoto záložního akumulátoru je pravidelně kontrolován a pokud je zjištěn problém, je
o této skutečnosti odeslána informační SMS zpráva na telefonní číslo uživatele v následujících případech:
• Porucha akumulátoru - vnitřní odpor akumulátoru činí 2,5Ω nebo více a je třeba jej vyměnit; testuje se
1x za 10 dní.
• Nízký stav akumulátoru – měřené napětí na akumulátoru je nižší než 8V; měří se nepřetržitě.
Pokud dojde k výpadku hlavního napájení, systém okamžitě přejde na napájení ze záložního zdroje bez
přerušení funkce a odešle o této skutečnosti SMS zprávu, pokud se během 60 sekund napájení neobnoví.
Jakmile dojde k obnově napájení na dobu delší než 30 sekund, je o této skutečnosti rovněž odeslána
informační SMS zpráva.
Konfigurace a nastavení systému zůstává v paměti zařízení uloženo i v případě úplného výpadku hlavního
i záložního napájení.

7.11.

Omezení počtu odesílaných SMS zpráv

V továrním nastavení je omezen počet odchozích SMS zpráv na maximálně 50 SMS zpráv denně a maximálně 400
SMS zpráv měsíčně. Do tohoto počtu jsou zahrnuty všechny pokusy o odeslání SMS, nejen doručené SMS zprávy.
Toto nastavení lze změnit, popř. nastavit pomocí konfiguračního programu.
Globální nastavení SMS zpráv
V konfiguraci (Alarm -->SMS vyrozumění) lze z roletkového menu vybrat jeden ze tří režimů globálního nastavení
SMS zpráv:
•

SMS zprávy zakázány - nebudou odesílány žádné SMS zprávy, dokud neprovedete jiný výběr.

•

Pouze SMS na PCO - budou odesílány jen SMS na PCO. Lze nastavit denní a měsíční limity zasílání SMS.

•

Plná podpora SMS (výchozí volba) - je povoleno odesílání všech typů SMS zpráv, lze nastavit denní
a měsíční limity zasílání SMS
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Nastavení limitu
počtu odesílaných
SMS zpráv

Eldes
Utility

Tato operace může být provedena z PC
pomocí konfiguračního programu ELDES.

Pokud dojde k překročení nastaveného denního nebo měsíčního limitu, je o této skutečnosti odeslána informační
SMS zpráva na uživatelské(á) telefonní čísla. Denní čítač odeslaných SMS zpráv se resetuje automaticky 1x za 24
hodin, měsíční 1x za 30 dnů, ale pouze tehdy, pokud je korektně nastaven systémový datum a čas. Čítače je možné
resetovat také manuálně:

Reset čítače
odeslaných SMS zpráv
pomocí SMS zprávy
7.12.

SMS

SMS text:
ssss_REMOVEBAN
Hodnota: ssss – 4místné SMS heslo.
Příklad: 1111_REMOVEBAN

Přeposílání přijatých SMS zpráv

Pokud je potřeba, může systém přeposílat přijaté SMS zprávy na vybraná telefonní čísla uživatelů. Tato funkce
je továrně zakázána, povolit ji lze pomocí konfiguračního programu ELDES Utility, kde jsou k dispozici následující
režimy přeposílání SMS zpráv:
• Přepošli všechny přijaté SMS zprávy - v tomto režimu je každá přijatá SMS zpráva přeposlána na vybraná
telefonní čísla uživatelů.
• Přepošli všechny přijaté SMS od neznámých uživatelů - v tomto režimu systém přepošle na vybraná telefonní
čísla uživatelů pouze SMS zprávy z telefonních čísel, která nejsou v systému naprogramována.
• Přepošli všechny přijaté SMS ze zadaných čísel s nesprávnou syntaxí nebo špatným heslem - v tomto režimu
systém přepošle na vybraná telefonní čísla uživatelů pouze SMS zprávy z telefonních čísel, která jsou v systému
naprogramována, ale obsahují nesprávné SMS heslo nebo příkaz v nesprávném tvaru.
• Přepošli všechny přijaté SMS z konkrétního telefonního čísla - v tomto režimu systém přepošle na vybraná
telefonní čísla uživatelů pouze SMS zprávy z jednoho konkrétního čísla, toto číslo specifikujete v příslušném
políčku u tohoto režimu.
V továrním režimu je přeposílání SMS zakázáno, povolit/zakázat jej lze následujícím způsobem:

Povolení / zákaz
přeposílání SMS zpráv
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7.13.

Pult Centrální Ochrany (PCO)
Alarm lze jednoduše nastavit tak, aby předával informace na PCO. Pokud chcete tuto možnost využívat,
je třeba nastavit příslušné hodnoty systémových parametrů dle pokynů PCO. V tomto případě se,
prosím, spojte s některou z autorizovaných instalačních firem.
Informace přenášené na PCO mají nejvyšší prioritu a musí být proto zajištěno stálé a stabilní spojení.
Přenos informací na PCO přes vloženou SIM kartu může mít za následek dodatečné poplatky účtované
operátorem GSM.

Alarm neposílá žádná data na PCO v případě, že probíhá vzdálená konfigurace ústředny
nebo vzdálený upgrade firmware. Pokud dojde během těchto činností k systémové události,
která by měla být přenesena na PCO, je tato událost uložena do vnitřní paměti ústředny
a na PCO je odeslána se zpožděním po ukončení konfigurace či upgradu.
Volání přednastaveným uživatelům v případě poplachu je automaticky zrušeno,
pokud je povolena komunikace na PCO.
7.13.1.

Reportované události - seznam CID kódů
Struktura datových zpráv vychází ze standardizovaného protokolu Ademco Contact ID. Datové
zprávy mohou být přenášeny buď výhradně na PCO nebo duplicitně na PCO a v textové zprávě
na přednastavené číslo mobilního telefonu. Více informací o systémových upozorněních pomocí SMS
zpráv najdete v kapitole 6.9. Alarmová upozornění.

Poř. č.

Contact ID kód

Událost

Popis

1/2

1110 / 3110

Požární alarm

Přenášeno, pokud dojde k poplachu zóny definované
jako požární.

3

1124

Start příchodového
zpoždění

Přenášeno v případě, že uživatel vstoupí do
střeženého prostoru a začne odpočítávání vstupu.

4

3124

Odemčeno uživatelem

Přenášeno v případě, že uživatel odstřeží systém
před koncem běhu příchodového zpoždění.

5/6

1130 / 3130

Hlasitý alarm

Přenášeno, pokud dojde k poplachu / obnově zóny
označené jako Zpožděná (nedojde-li k vypnutí
během vstupního zpoždění), Interiérová nebo
Okamžitá.

7/8

1133 / 3133

24hod. alarm

Přenášeno, pokud dojde k poplachu / obnově zóny
označené jako 24hodinová.

9 / 10

1144 / 3144

Tamper

Přenášeno, pokud dojde k narušení / obnově
ochranného kontaktu (tamperu).
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Poř. č.

Contact ID kód

Událost

Popis

11 / 12

1146 / 3146

Alarm / obnova tiché zóny

Přenášeno, pokud dojde k poplachu / obnově zóny
označené jako Tichá.

13

1158

Překročení teploty

Přenášeno při překročení teplotního limitu MAX.

14

1159

Pokles teploty

Přenášeno při překročení teplotního limitu MIN.

15 / 16

1301 / 3301

Porucha / obnova AC

Přenášeno při výpadku/obnově hlavního napájení.

17

1302

Nízký stav akumulátoru

Přenášeno, pokud napětí záložního akumulátoru
klesne pod 8V.

18

1414

Kolaps systému

Přenášeno, pokud je systém napájen záložním
akumulátorem, kterému bezprostředně hrozí úplné
vybití.

19

1311

Porucha akumulátoru

Přenášeno, pokud je vnitřní odpor akumulátoru
2,5Ω nebo více (vyžaduje výměnu). Testuje se 1x
za 10 dní.

20 / 21

1381 / 3381

Ztráta / obnova RF modulu

Přenášeno, pokud dojde ke ztrátě / obnově spojení
s bezdrátovým zařízením.

22 / 23

1401 / 3401

Vypnutí / zapnutí
uživatelem

Přenášeno v případě vypnutí (odstřežení) /zapnutí
(zastřežení) systému.

24 / 25

1403 / 3403

Automatické vypnutí /
zapnutí.

Přenášeno v případě automatického vypnutí/zapnutí
systému (podle plánovače).

26 / 27

1441 / 3441

Vypnuto / zapnuto STAY

Přenášeno v případě vypnutí / zapnutí systému z/do
režimu STAY režimu

28

3456

Částečné zapnutí
uživatelem

Přenášeno v případě FORCE zapnutí systému
(s otevřenou zónou s atributem FORCE).

29 / 30

1570 / 3570

Bypass zóny

Přenášeno, pokud dojde k bypassu otevřené zóny /
aktivaci bypassované zóny.

31

3602

Kontrolní test

Kontrola spojení mezi PCO a objektem.

32

1900

Inicializace systému

Přenášeno po připojení ústředny k napájení.

33

1354

Porucha komunikace
na PCO

Přenášeno v případě, že všechny pokusy o přenos
zprávy na PCO selhaly.

34 / 35

1344 / 3344

Rušení bezdrátové
nadstavby

Přenášeno v případě zarušení bezdrátové nadstavby
/ když rušení bezdrátové nadstavby pomine.

36 / 37

1162 / 3162

Kritická úroveň CO

Přenášeno v případě dosažení nejvyššího 4. stupně
koncentrace CO na detektoru EWF1CO / když dojde
k poklesu koncentrace na bezpečnou hodnotu.

38 / 39

1150 / 3150

Alarm / obnova Infozóny

Přenášeno, pokud dojde k poplachu / obnově zóny
označené jako Infozóna.
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V následující tabulce jsou uvedena čísla uživatelů v kódu CID v závislosti na způsobu zapínání/vypínání systému.
Způsob ovládání

Identifikace v CID

Telefonní číslo uživatele 1

0

Telefonní číslo uživatele 2

1

Telefonní číslo uživatele 3

2

Telefonní číslo uživatele 4

3

Telefonní číslo uživatele 5

4

Telefonní číslo uživatele 6

5

Telefonní číslo uživatele 7

6

Telefonní číslo uživatele 8

7

Telefonní číslo uživatele 9

8

Telefonní číslo uživatele 10

9

Uživatelský kód 1

10

Uživatelský kód 2

11

Uživatelský kód 3

12

Uživatelský kód 4

13

Uživatelský kód 5

14

Uživatelský kód 6

15

Uživatelský kód 7

16

Uživatelský kód 8

17

Uživatelský kód 9

18

Uživatelský kód 10

19

Bezdrátová klíčenka 1 - 16

54 - 69

Plánovač

70

Vzdáleně (EGR100)

71

Eldes Security - Master kód

72

Eldes Security - uživatelský kód 2 - 10

73 - 81
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7.13.2.		 Komunikace
Alarm podporuje následující komunikační metody a protokoly:
• Datový přenos GPRS - protokol EGR100, Kronos.
• Hlasové volání (audiokanál GSM) - Ademco Contact ID
• CSD (Cricuit Switched Data - v ČR nevyužíváno).
• SMS – speciální formát SMS zpráv (Cortex).
Kteroukoli z těchto metod lze nastavit jako hlavní nebo záložní komunikační cestu. Je možno nastavit až 3
záložní komunikační kanály.
V případě potřeby systém komunikuje na PCO pomocí hlavního komunikačního kanálu. Pokud se nepodaří
přenos napoprvé uskutečnit, systém tuto zprávu opakuje. Pokud všechny pokusy o přenos hlavní trasou
selhaly, systém se zachová následovně:
a) Komunikační trasa se přepne na záložní (Záloha 1).
b) Alarm se pokusí přenést data záložní trasou.
c) Pokud se nepodaří přenos napoprvé uskutečnit, systém tuto zprávu opakuje do té doby, dokud není
zpráva úspěšně přenesena.
d) Pokud všechny pokusy o přenos první záložní trasou selhaly, komunikační trasa se přepne na druhou
záložní (obvykle Záloha 2) a opět se snaží přenést data tak, jak je popsáno výše. V případě neúspěchu
pokračuje na další záložní trasy, jsou-li nastaveny. O tom, že je přenos neúspěšný, je rozhodnuto
na základě následujících podmínek:
• GPRS přenos – Alarm nepřijme ze strany PCO žádný datový paket (ACK) po dobu 40 sekund.
• Voice calls:
• systém nepřijme ze strany PCO signál “handshake” po dobu 20 sekund.
• systém nepřijme ze strany PCO signál “kissoff” v průběhu pěti pokusů, z nichž každý trvá 1 sekundu.
• CSD – Alarm nepřijme ze strany PCO žádný datový paket (ACK) po dobu 35 sekund.
• SMS – Alarm nepřijme potvrzení o doručení odeslané SMS zprávy od operátora do 45 sekund
po odeslání.
e) Pokud je některý z pokusů úspěšný, jsou všechna data z paměti ústředny přenesena na PCO právě
funkční přenosovou trasou.
f) Poté se systém vrátí na hlavní přenosovou trasu, po které se bude snažit na PCO přenést další případná
nová data.
g) Pokud se žádnou přenosovou cestou nepodaří data na PCO přenést, systém vyčká určitou dobu
- definovanou parametrem Zpoždění po posledním neúspěšném pokusu (továrně – 1 200 sekund) a poté se vrátí na hlavní komunikační trasu.
h) Pokud se v průběhu tohoto zpoždění v systému vyskytne nová událost, kterou je třeba přenést na PCO
(neplatí pro událost pravidelný test/ping), systém se znovu pokusí dle výše popsaného algoritmu spojit
s PCO a událost přenést bez ohledu na běh Zpoždění po posledním neúspěšném pokusu.
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HLAVNÍ
Provede 3 nebo 5 pokusů o přenos dat na PCO
Všechny pokusy selhaly
Přepnuto na ZÁLOHA1
Provede 3 nebo 5 pokusů o přenos dat na PCO
Všechny pokusy selhaly
Přepne na ZÁLOHA 2
Provede 3 nebo 5 pokusů o přenos dat na PCO
Všechny pokusy selhaly

Některý pokus je úspěšný
Přenos všech dat z bufferu
Návrat na HLAVNÍ
Některý pokus je úspěšný

Přepne na ZÁLOHA 3

Přenos všech dat z bufferu

Provede 3 nebo 5 pokusů o přenos dat na PCO

Návrat na HLAVNÍ
Některý pokus je úspěšný
Přenos všech dat z bufferu

Všechny pokusy selhaly
Zpoždění po posledním
neúspěšném pokusu

Návrat na HLAVNÍ

Prodleva 1200 sekund
Návrat na HLAVNÍ

Počty pokusů uvedené v diagramu jsou výchozí a závisí na určeném způsobu komunikace.
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7.13.3.

Síť GPRS

Zařízení podporuje přenos dat na PCO pomocí IP protokolu ELDES přes GPRS. Podporovány jsou následující formáty
dat:
• EGR100
• Kronos
• SIA IP DC-09-2013 (lze nastavit šifrovaný či nešifrovaný přenos)
Aby alarm předával data přes GPRS, je třeba nastavit následující:
1. Povolit komunikaci na PCO.

2. Nastavit číslo objektu. Pro každou IP adresu lze nastavit individuálně (viz bod 3).

3. Nastavit veřejnou IP adresu PCO. Lze nastavit až tři různé IP adresy.

4. Nastavit port, který je přesměrován na PC na kterém běží přijímací software (EGR100).
Lze nastavit až tři různé porty, pro každou IP adresu jeden.
5. Zvolit formát dat: EGR100, Kronos nebo SIA IP DC-09-2013. Pro každou IP adresu lze
formát nastavit individuálně.
6. Vybrat protokol TCP nebo UDP. Pro SW EGR100 je silně doporučen protokol UDP.
Pro každou IP adresu lze protokol nastavit individuálně.
7. Pokud je vybrán formát EGR100, pak je nutno nastavit také 4-místné ID číslo. ID číslo
může být shodné s číslem objektu. Pro každou IP adresu lze ID nastavit individuálně.
8. Nastavit název APN, uživatelské jméno a heslo do sítě operátora GSM. Obvykle stačí
nastavit název APN (nejčastěji internet), jméno a heslo nebývá potřeba.
9. Pokud je nastaveno více IP adres (serverů), lze povolit funkci ”paralelní přenos” a odesílat
tak všechny informace najednou na všechny zadané servery. V továrním nastavení je
tato funkce zakázána, informace jsou v tom případě na další IP adresu v pořadí odesílány
pouze tehdy, jestliže přenos na prioritně vyšší server selhal.
Pokud je první pokus o přenos dat na PCO pomocí GPRS neúspěšný, následují v továrním
nastavení další 2 pokusy o přenos stejnou cestou (GPRS). Pokud jsou tyto pokusy také
neúspěšné, systém se přepne na záložní přenosovou trasu a opakuje přenos dat na PCO
do té doby, dokud nedojde k úspěšnému přenesení všech informací z paměti.
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Pro ověření funkčnosti přenosové trasy GPRS ústředna pravidelně posílá (továrně každých
180 sekund) testovací zprávu (ping) na PCO.
Pro detailní informace o nastavení alarmu na PCO se, prosím, obraťte na technické oddělení PCO nebo
na svého dodavatele.
Do PCO KRONOS je možno připojit PITBULL ALARM PRO přes GPRS přímo, pro PCO ostatních výrobců je určen
“překládací” software EGR100. Tento software je k dispozici zdarma. Kontaktujte, prosím, svého dodavatele.
PCO Kronos komunikuje pomocí protokolu TCP, komunikační formáty SIA IP a EGR100 podporují protokoly
TCP i UDP. Protokol TCP se však pro EGR100 NEDOPORUČUJE používat.
Pokud je během provozu změněna IP adresa serveru nebo protokol (TCP/UDP), je nezbytné
restartovat systém úplným odpojením od napájení, aby byly provedené změny uplatněny.
7.13.4. Hlasové volání a SMS
Pitbull alarm PRO podporuje až 3 telefonní čísla na PCO pro komunikaci pomocí Hlasového volání nebo SMS zpráv.
První telefonní číslo musí být vyplněno, ostatní jsou záložní a nejsou povinná. Podporovány jsou následující
formáty telefonních čísel:
• Mezinárodní (+) – Telefonní číslo začíná znaménkem +, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti
a telefonní číslo: +[mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad: +420326123456. Telefonní čísla v tomto
formátu je možno programovat pomocí programu Eldes Utility.
• Mezinárodní (00) – Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti
a telefonní číslo: 00 [mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad: 00420326123456. Telefonní čísla
v tomto formátu je možno programovat pomocí klávesnice EWKB4.
• Lokální – Telefonní číslo začíná kódem oblasti a následuje telefonní číslo: [kód oblasti] [telefonní číslo], příklad
pro ČR : 326123456. Telefonní čísla v tomto formátu je možno programovat pomocí klávesnice EWKB4 nebo
pomocí programu Eldes Utility.
•

Aby alarm předával data pomocí hlasového volání, je třeba nastavit následující:
1. Povolit komunikaci na PCO.
2. Nastavit číslo objektu.
3. Nastavit telefonní čísla 1... 3.
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Pokud je první pokus o přenos informací na první telefonní číslo PCO pomocí Hlasového
volání neúspěšný, následují (v továrním nastavení) maximálně čtyři další pokusy. Pokud není
ani jeden pokus úspěšný, ústředna začne volat druhé telefonní číslo PCO a učiní opět max.
5 pokusů o spojení atd. Pokud selžou všechny pokusy na všechna zadaná telefonní čísla
PCO, ústředna se přepne na záložní přenosovou trasu a snaží se o spojení na PCO do té doby,
dokud nedojde k úspěšnému přenosu všech informací z bufferu.
V závislosti na individuálním nastavení parametrů konkrétního PCO nemusí být při použití
Hlasového přenosu vyhovující srozumitelnost přenášených zpráv CID. V tomto případě
je možno nastavit hlasitost přenášených zpráv pomocí parametru “citlivost mikrofonu”.
Přesnou hodnotu je třeba vyzkoušet a zvolit tu, při které je přenos na PCO nejkvalitnější.
7.13.5. CSD
Pitbull alarm PRO podporuje až 5 telefonních čísel na PCO pro komunikaci pomocí faxové linky (v ČR nepoužíváno).
První telefonní číslo musí být vyplněno, ostatní jsou záložní a nejsou povinná. Podporovány jsou následující
formáty telefonních čísel:
• Mezinárodní (+) – Telefonní číslo začíná znaménkem +, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti
a telefonní číslo: +[mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad: +420326123456. Telefonní čísla v tomto
formátu je možno programovat pomocí programu Eldes Utility.
• Mezinárodní (00) – Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti
a telefonní číslo: 00 [mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad: 00420326123456. Telefonní čísla
v tomto formátu je možno programovat pomocí klávesnice EWKB4.
Aby alarm předával data pomocí hlasového volání, je třeba nastavit následující:
1. Povolit komunikaci na PCO.
2. Nastavit číslo objektu.
3. Nastavit telefonní čísla 1... 5.
Pokud je první pokus o přenos informací na první telefonní číslo PCO pomocí služby CSD
neúspěšný, následují (v továrním nastavení)maximálně čtyři další pokusy. Pokud není ani
jeden pokus úspěšný, ústředna začne volat druhé telefonní číslo PCO a učiní opět max. 5
pokusů o spojení atd. Pokud selžou všechny pokusy na všechna zadaná telefonní čísla PCO,
ústředna se přepne na záložní přenosovou trasu a snaží se o spojení na PCO do té doby,
dokud nedojde k úspěšnému přenosu všech informací z bufferu.
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7.14.		 Záznamník událostí
Do záznamníku událostí je chronologicky ukládáno až 1024 záznamů s časovým razítkem, týkajících se
následujících systémových událostí:
• Start systému.
• Zastřežení/odstřežení systému.
• Narušení/obnova zóny.
• Narušení/obnova tamperu.
• Bypass zóny.
• Informace o bezdrátovém prvku.
• Překročení nastavených teplotních limitů MIN a MAX.
• Systémová porucha.
Protokol událostí je přepisovatelný, což znamená, že po naplnění kapacity 1024 záznamů systém automaticky nahradí nejstarší záznam tím nejnovějším a v systému se tak ukládá vždy posledních 1024
záznamů.
7.15.		 Konfigurace systému pomocí programu Eldes Utility
Software Eldes Utility je určen pro programování Pitbull alarm PRO lokálně pomocí USB portu nebo vzdáleně
pomocí GPRS. Tento software velmi zjednodušuje a zpřehledňuje celou konfiguraci ústředny. Software je
poskytován zdarma a je lokalizován do češtiny. Program je k dispozici na stránkách https://alarmprodej.cz nebo
na stránkách výrobce https://eldesalarms.com.
Výchozí hodnota administrátorského hesla je 1470.
7.16.		 SPRÁVA SIM KARET A VZDÁLENÁ KONFIGURACE
Funkce Dual-SIM umožňuje systému pracovat vždy s jednou ze dvou vložených SIM karet, označených jako
primární SIM a záložní SIM. Primární SIM karta funguje jako hlavní výchozí karta, zatímco záložní SIM karta je určena
k zálohování přenosové trasy, komunikaci na mobilní telefon zákazníka apod.
Režim managementu SIM karet lze nastavit do těchto dvourežimů:
•

Zakázáno – Záložní SIM karta se nepoužívá a systém pracuje pouze s Primární SIM kartou (továrně povoleno).

•

Automaticky – Alarm automaticky přepíná mezi kartami v případě problému s GSM na jedné z nich.
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Správa managementu
SIM karet

Eldes
Utility

Tato operace může být provedena z PC
pomocí konfiguračního programu ELDES.

Nezávisle na vybraném režimu může být aktivní v jeden okamžik vždy jen jedna SIM karta.

7.16.1		 Režim Zakázáno
Tento režim je aktivní v továrním nastavení a předpokládá, že je v systému použita pouze jedna SIM karta v hlavním
slotu, druhý slot v tomto režimu nelze vůbec použít. Pokud je přesto v tomto režimu do záložního slotu vložena SIM
karta, ústředna ji ignoruje. Více informací o tom, jak systém komunikuje s uživatelem, resp. s PCO v tomto režimu,
najdete v kapitole 7.8. Signalizace a vyrozumění v případě alarmu a 7.13.2. Komunikace.
7.16.2.		 Režim Automaticky
V tomto režimu jsou obě SIM karty zapojeny do komunikačního procesu a pro komunikaci není důležité, která SIM
karta je hlavní a která záložní. Obě SIM karty jsou plnohodnotné a ústředna komunikuje přes tu SIM kartu, která je
právě aktivní. Pouze v případě problémů s GSM na aktivní SIM kartě dojde k přepnutí na druhou SIM kartu.
Pokud dojde na aktivní kartě k problémům s GSM sítí, ústředna se pokusí znovu SIM kartu do sítě GSM zaregistrovat. Pokud se přihlášení nedaří, po definovaném počtu pokusů (továrně 3 pokusy) dojde k přepnutí na druhou SIM
kartu. Pokud se druhá SIM karta do sítě GSM přihlásí a systém přes ní bez problémů komunikuje, zůstane tato SIM
karta aktivní do té doby, dokud na ní nedojde k problémům v komunikaci.
Pokud není druhá SIM karta osazena nebo se přes ní nepodaří rovněž komunikovat, systém se vrátí zpět k původní
SIM kartě a pokouší se o komunikaci znovu, jak je uvedeno výše. Toto přepínání mezi SIM kartami trvá do té doby,
dokud se nepodaří některou SIM kartu zaregistrovat do GSM a předat data z paměti.
V automatickém režimu přepínání SIM karet je prioritní přenos dat na PCO, pokud je však třeba odeslat SMS zprávu,
je tak učiněno přes tu SIM kartu, která je právě aktivní - ovšem pouze v následujících případech:
• mezi jednotlivými pokusy o přenos dat na PCO (v závislosti na způsobu komunikace).
• mezi změnou způsobu připojení k PCO.
• mezi přepnutím SIM karet.
Nezávisle na vybraném režimu může být aktivní v jeden okamžik vždy jen jedna SIM karta.
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7.16.3.

Vzdálená konfigurace pomocí konfiguračního serveru

Během dálkové konfigurace systém NEPOSÍLÁ žádné zprávy na Pult Centrální Ochrany (PCO).
Pokud během konfigurace nastane událost, kterou je třeba přenést na PCO, je tato uložena do paměti
a odeslána na PCO se zpožděním, jakmile je konfigurace ukončena.
Před navázáním datové komunikace se zařízením pomocí GPRS se ujistěte, že:
•

v zařízení je vložena SIM karta

•

na SIM kartě je povolen datový tarif

•

zařízení je připojeno k napájení

•

je změněno výchozí SMS heslo

•

je zadáno alespoň jedno telefonní číslo (Uživatel 1)

•

je nastaven název přístupového bodu (APN) a pokud je potřeba, tak i uživatelské jméno a heslo APN
daného mobilního operátora.

Síť GPRS
/Internet
PITBULL

Internet
Konfigurační
server

Eldes Utility

a) Nejprve musíme zajistit, aby se konfigurované zařízení připojilo ke konfiguračnímu serveru. Toho docílíme
zasláním konfigurační SMS zprávy na tel. číslo SIM karty v Alarm. Odesílatel této zprávy musí být uveden jako jedno z uživatelských tel. čísel. Poté, co Alarm přijme tuto SMS zprávu, připojí se ke konfiguračnímu serveru. Doba
připojení je omezena na 20 minut. Odesílateli SMS zprávy Alarm toto potvrdí SMS zprávou, obsahující číslo IMEI
zařízení a informaci o úspěšném spojení se serverem.

Zahájení spojení
pomocí serveru
ELDES

SMS text:
ssss STCONFIG
Hodnota: ssss – SMS heslo.
Příklad:
1111 STCONFIG
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b) Jakmile Vám zařízení pošle SMS zprávu potvrzující připojení ke konfiguračnímu software a obsahující
číslo IMEI, spusťte program Eldes Utility.
c) Zvolte Připojit přes GPRS.
d) V dalším okně vyberte Připojit ke vzdálenému serveru a poté klikněte na tlačítko Další.
e) Zadejte číslo IMEI z SMS zprávy do pole IMEI zařízení.
f) Zvolte Pokračovat.
g) Po úspěšném spojení se připojený alarm Alarm dotáže
na administrátorské heslo.
h) Po zadání platného administrátorského hesla máte plný přístup
ke konfiguraci systému.
i ) V okně Správa dálkové konfigurace se zobrazují všechny provedené akce během konfigurace.

Síť GPRS/
Internet
PITBULL

10
Eldes Utility
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7.16.4.		 Ukončení konfiguračního procesu
Poté co dokončíte úpravy konfigurace, použijte některý z následujících postupů k ukončení vzdálené konfigurace:
• Klikněte na Odpojit a zavřete program ELDES ConfigurationTool ;
• Spojení je automaticky ukončeno po uplynutí 20 minut. 5 minut před koncem této doby Vás software vyzve
k jejímu případnému prodloužení o dalších 20 minut.
• Ukončete spojení pomocí SMS zprávy ve tvaru:

Ukončení spojení
s konfiguračním
serverem

SMS text:
ssss ENDCONFIG
Hodnota: ssss – SMS heslo
Příklad: 1111 ENDCONFIG

Vždy po ukončení spojení (automatickém i ručním) zařízení odešle SMS zprávu informující o této skutečnosti.
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7.17.		 Jak nastavit systém do továrního nastavení (RESET)
1.

Odpojte USB kabel (pokud je připojen).

2.

Sejměte kryt detektoru.

3.

Stiskněte a držte stisknuté tlačítko RESET.

4. Vyčkejte, dokud signalizační LED nezačne blikat (několikrát za sekundu).
5.

Odpojte alarm od napájení.

6.

Uvolněte tlačítko a připojte napájení.

7.

Všechny konfigurovatelné parametry jsou v továrním nastavení.

7.18.		 Jak provést upgrade firmware při lokálním spojení přes USB
1.

Odpojte napájení a záložní akumulátor.

2.

Sejměte kryt detektoru.

3.

Propojte alarm a PC pomocí USB kabelu.

4. Stiskněte a držte tlačítko RESET.
5.

Připojte napájení.

6.

Jakmile se otevře na pracovní ploše Windows nové okno, můžete tlačítko RESET uvolnit. V okně je zobrazen
jediný soubor s příponou .bin. Pokud se nové okno neotevře automaticky, zkuste jej nalézt ručně - klikněte
na Můj počítač a najděte Boot Disk.

7.

Smažte soubor s příponou .bin umístěný s tomto okně.

8. Přetáhněte (zkopírujte) do tohoto okna soubor s novým firmware.
9.

Po ukončení kopírování odpojte napájení.

10. Odpojte USB kabel.
11. Připojte napájení.
12. Firmware je aktualizován.
Do režimu pro upgrade firmware lze alarm přepnout také pomocí programu Eldes Utility.
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7.19.		 Jak provést upgrade firmware při vzdáleném připojení přes GPRS
Systém neposílá žádná data na PCO v případě, že probíhá upgrade firmware. Pokud dojde během této operace
k události, která by měla být přenesena na PCO, je tato událost uložena do vnitřní paměti ústředny a na PCO je
odeslána se zpožděním po ukončení konfigurace.
Před aktualizací firmware přes GPRS se ujistěte, zda:
• Je do alarmu vložena SIM karta;
• Na SIM kartě je povolen datový tarif (Internet);
• Zařízení je připojeno k napájení;
• Výchozí SMS heslo je změněno;
• Je zadáno alespoň jedno telefonní číslo (Uživatel 1);
• Jméno APN, popř.uživatelské jméno a heslo APN daného mobilního operátora je nastaveno.
Alarm podporuje funkci FOTA (firmware-over-the-air). Díky této funkci je možno provést upgrade firmware pomocí
dálkového spojení pomocí GPRS. Pokud je tento proces aktivován, systém se připojí k určenému FTP serveru
a stáhne si příslušný soubor s aktualizovaným firmware,který poté nainstaluje. Proces FOTA lze zahájit zasláním
SMS v následujícím tvaru.

FOTA

SMS text:
ssss FOTA
Hodnoty: ssss – SMS heslo
Příklad:
1111 FOTA

7.20.		 Servisní režim
Alarm je možno uvést do tzv. servisního režimu. V tomto režimu je možno provádět údržbu systému
(výměna bezdrátového prvku, výměna baterií v bezdrátovém prvku apod.) bez vyvolání poplachu zóny
nebo ochranného kontaktu (sabotáže). Servisní režim lze aktivovat/deaktivovat z konfiguračníého programu Eldes Utility (na první stránce “Souhrn”), z bezdrátové klávesnice EWKB4 ( vkonfiguračním režimu
vložením příkazu 671# (aktivace) nebo 670# (deaktivace) či SMS příkazem z některého z uživatelských
tel. čísel ve tvaru XXXX_SERVICEMODE:ON resp. XXXX_SERVICEMODE:OFF.
Servisní režim se automaticky deaktivuje po uplynutí 1 hodiny od aktivace
nebo okamžitě po zapnutí (zastřežení) alarmu.
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7.21.		 Cloudová služba Eldes Security
Eldes Security je cloudová platforma, nabízející uživatelsky velmi přívětivé a komfortní grafické rozhraní určené
pro sledování a ovládání stavu systému. Pomocí této služby můžete snadno:
• Aktivovat/deaktivovat systém.
• Zobrazit systémové poruchy a výstrahy.
• Monitorovat teplotu, sílu GSM signálu a kapacitu záložního akumulátoru (poslední dvě funkce jsou dostupné
pouze pro správce).
• Ovládat libovolný elektrický spotřebič, připojený k programovatelným výstupům.
Spojení s cloudem lze navázat prostřednictvím mobilní sítě GPRS a s pomocí chytré aplikace Eldes Security, vyvinuté pro zařízení se systémem Android a iOS (iPhone, iPad).
Chcete-li začít používat novou aplikaci Eldes Security, navštivte virtuální obchod Google Play (Android) nebo App
Store (iOS) a stáhněte si aplikaci Eldes Security, nainstalujte ji do chytrého telefonu a spusťte ji. Vytvořte v aplikaci
svůj nový osobní účet, poté se k němu přihlašte a podle pokynů přidejte do tohoto účtu Váš alarm. Během přidávání alarmu budete vyzváni k zadání idenfikačního čísla (ID) Vašeho alarmu, to lze získat pomocí softwaru Eldes
Utility nebo zasláním následující textové zprávy SMS na telefonní číslo SIM karty vložené v alarmu.
Cloudové služby jsou v továrním nastavení zakázány, pokud je chcete využívat, je třeba je nejprve povolit. Pro více
informací kontaktujte svého instalačního technika.

Povolení cloudových
služeb Eldes Security

Zjištění ID čísla
ústředny pro přidání
do Eldes Security

SMS text:
ssss SMART:ON
Hodnoty: ssss – SMS heslo
Příklad:
1111 SMART:ON
SMS text:
ssss SMART ID
Hodnoty: ssss – SMS heslo
Příklad:
1111 SMART ID

V případě, že NECHCETE používat cloudové služby a/nebo Vaše zařízení není spojeno s žádným účtem,
cloudové služby NEPOVOLUJTE. V opačném případě mohou být účtovány zbytečné poplatky
za datový provoz na SIM kartě, popř. se zařízení může chovat nestandardně.
Při používání cloudových služeb Vám mohou být Vaším mobilním operátorem účtovány další poplatky
za datový provoz. Více informací Vám poskytne Váš mobilní operátor.
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6.17.		 Zapnutí alarmu v režimu STAY z aplikace Eldes Security
Režim STAY umožňuje uživateli aktivovat a deaktivovat alarm, aniž by opustil střežený prostor. Zóny označené
atributem STAY při zastřežení alarmu v režimu STAY nehlídají. Obvykle se v tomto režimu alarm zapíná na noc, kdy
v části objektu (např. patro) zůstávají jeho obyvatelé a střeží se jen přízemí apod.
Alarm lze v režimu STAY aktivovat následujícím způsobem:
1) V aplikaci Eldes Security otevřete sekci Lokace;
2) Zkontrolujte, zda je stav systému „Odstřeženo“ (ovladač posuvníku na levé straně);
3) Přesuňte ovladač posuvníku doprostřed a uvolněte ho (zvedněte prst);
4) Počkejte, dokud se stav systému nezmění na „Zastřeženo STAY“ (v zápětí obdržíte také push notifikaci potvrzující provedenou akci).
Zastřežení v režimu
STAY

Eldes
Tuto akci lze provést pomocí mobilní aplikace Eldes Security.
Security

6.18.		 Synchronizace data a času
Pro korektní funkci systému je potřeba, aby byl správně nastaven systémový datum a čas. Pokud je povoleno,
provede tuto akci systém automaticky (Systém -> Nastavení zařízení -> Synchronizace času-> Povolit). V továrním nastavení je tato funkce povolena. Pokud je automatická synchronizace času vypnuta, lze čas nastavit pouze
ručně pomocí konfiguračního programu Eldes Utility, SMS příkazem, přes klávesnici EWKB4 nebo odesláním příkazu „Nastavit čas“ pomocí softwaru EGR100.
Výše popsaná automatická synchronizace přebírá aktuální datum a čas ze sítě GSM a pro svou korektní funkci nevyžaduje žádný zásah uživatele. K dispozici je také možnost synchronizovat datum a čas ze serveru pultu centralizované
ochrany (PCO). Aby byla synchronizace tímto způsobem funkční, je třeba nejprve nastavit a zprovoznit komunikaci na
PCO přes primární komunikační kanál typu IP server #1...3 včetně zadání správné IP adresy serveru (která není standardně nastavena). Nakonec je třeba vybrat vhodný komunikační protokol (PCO - Komunikace - Nastavení -> Protokol)):
• SIA IP protokol;
• EGR100 IP protokol;
• Protokol Kronos IP.
Výchozím protokolem je v továrním nastavení SIA IP. Další volitelným parametrem je „Synchronizační frekvence“.
Tento parametr umožňuje nastavit preferovanou frekvenci synchronizace času (výchozí hodnota je 1 den; povolený interval je od 1 do 30 dnů; odpočet intervalu začíná od okamžiku uložení nastavení). Tento parametr je dostupný pouze pro 2 protokoly, - EGR100 IP Protocol a Kronos IP Protocol, není k dispozici u protokolu SIA IP. V tomto
protokolu synchronizace proběhne tehdy, pokud se čas alarmu a SIA IP serveru neshodují o více než je nastaveno v
parametru „Nastavená doba“ (tovární hodnota je 5 minut). Je-li synchronizace času z PCO zakázána, je automaticky
nahrazena primární automatickou synchronizací data a času z GSM sítě.
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8. JAK NA BEZDRÁT - základní informace
Rádiový signál v budovách
Rádiový signál je elektromagnetické vlnění, jehož intenzita se vzdáleností od svého zdroje exponenciálně klesá,
dosah rádiového signálu je proto z principu omezen.

Odrazy a propustnost
Kromě výše uvedeného ovlivňuje dosah a šíření elektromagnetických vln (rádiového signálu) řada dalších faktorů, které je třeba brát v potaz, např. kovové plochy nebo předměty včetně kovových výztuží ve zdivu (armovací
sítě, traverzy), pokovené (metalizované) plochy různých izolačních či absorpčních fólií, pokovené termoizolační
skleněné plochy (okna, výlohy) a mnoho dalších věcí, které nás v běžném životě obklopují. Všechny tyto povrchy
ve větší či menší míře odráží elektromagnetické záření a díky tomu za nimi vzniká tzv. elektromagnetický stín.
Skrze běžné zdivo elektromagnetické vlny samozřejmě prochází, v porovnání se signálem, který se šíří prostředím
bez překážek (volně v otevřeném prostoru) je však takové vlnění průchodem skrz překážku (zeď) oslabeno. Některé materiály oslabí signál méně, některé více. V následující tabulce najdete orientační hodnoty útlumu rádiového signálu pro některé materiály používané pro stavbu zdí nebo příček:
Materiál
Dřevo, omítka, sklo bez lepidla a kovu
Zdivo bez kovových výztuží
Železobeton
Kovový povrch, hliníková termoizolace
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Přibližný útlum signálu
0 - 10 %
5 - 35 %
10 - 90 %
viz dále - stínění
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Stínění
Masivní předměty, které jsou vyrobené z kovu, jako např. stavební výztuže a traverzy, ocelové pláště a stěny průmyslových hal nebo předměty pokovené, jako např. fólie tepelných izolací a mnoho dalších materiálů, které si leckdy ani neuvědomujeme a které jsou mnohdy ukryté ve stavebních konstrukcích, odráží elektromagnetické vlny
podobně, jako zrcadlový povrch odráží světlo a proto se za nimi vytváří tzv. elektromagnetický stín. U jednotlivých
drobných kovových předmětů (vruty, hřebíky apod.) lze tento jev zanedbat.
• Instalace antény (nebo zařízení s integrovanou anténou) na kovový povrch nebo v jeho blízkosti = ztráta
typicky 30% dosahu
• Instalace antény (nebo zařízení s integrovanou anténou) v blízkosti elektrických kabelů nebo kovových
trubek = ztráta typicky 30% dosahu
Příklady nevhodného umístění prvků bezdrátové nadstavby:

Kovové dělící příčky, přepážky nebo podobné překážky brání
přímému šíření signálu, neboť jej nepropouští, ale odráží.
Přesto se signál z místnosti s kovovými nebo železobetonovými dělícími příčkami, resp. zdmi dostane ven, využije k
tomu různé stavební nebo technologické otvory (okna, dveře
apod.), které průchodu elektromagnetických vln nebrání
nebo mu brání podstatně méně. Takový signál je však silně
zeslaben a hlavně je směrový, tedy je dostatečný (použitelný) jen v úzké výseči dané otvorem, kterým se šíří ven.
Úhel prostupu
Úhel, pod kterým vysílaný signál narazí na stěnu, je velmi
důležitý. Efektivní tloušťka stěny - a spolu s ní útlum signálu
- se liší právě podle tohoto úhlu. Signál musí být přenášen
pokud možno přímo přes zeď co nejkratší trasou.
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Správná instalace systému
•

Nejlepší místo pro instalaci ústředny zabezpečovacího systému je v přibližném středu všech instalovaných
bezdrátových prvků - a nemusí to být nutně geometrický střed. Umístění závisí na celkovém rozvržení systému. Pro lepší představu se podívejte na následující obrázek:

•

Jednotlivé prvky, resp. jejich antény by měly být instalovány tak, aby co nejvíce „viděly“ na ústředu. Ujistěte
se, jsou dostatečně vysoko nad překážkami mezi nimi.

•

Počítejte s tím, že potřebný zisk signálu závisí na vzdálenosti. Čím větší je vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem, tím větší musí být celkový zisk systému. Úroveň signálu mezi ústřednou a jednotlivými bezdrátovými prvky by měla být minimálně 30 %.

•

Prvky s interní přijímací anténou by neměly být instalovány na stejné stěně jako ústředna. V blízkosti zdi
jsou rádiové vlny více vystaveny rušivým rozptylům nebo odrazům. Lepších výsledků dosáhnete, pokud je
anténa umístěna na protější nebo kolmé stěně.

•

Vzdálenost přijímače od ostatních vysílačů, resp. zdrojů rušení (např. GSM zařízení/ DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecomunications - bezdrátová pojítka) / Wi-Fi / meteostanice apod) by měla být minimálně 2m.
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9. Související produkty

EWP3 - bezdrátový pohybový PIR detektor

EWD3 - bezdrátový magnetický kontakt/
otřesový senzor

EWS4 - bezdrátová externí siréna

EWF1 – bezdrátový detektor kouře
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EW2 - bezdrátový zónový a PGM expander

EWK3 - bezdrátová klíčenka
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EWKB4 – bezdrátová klávesnice

EWS3 - interiérová siréna
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Vyrobeno v Evropské Unii
www.eldes.lt
www.alarmprodej.cz

