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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost EBS Ltd. Co. prohlašuje, že uvedený produkt splňuje všechny
platné požadavky směrnice EU a Rady č. 1999/5/ES ze dne 9. března 1999.
Kopie prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese http://www.ebs.pl/
certyfikaty/
Tento symbol škrtnuté popelnice upozorňuje na to, že pokud poslední uživatel
bude chtít tento produkt odložit jako nepotřebný na území Evropské unie, musí
jej odevzdat k dalšímu využití na schválené a povolené sběrné místo. Týká se
to jak zařízení, tak příslušenství označeného tímto symbolem. Tyto produkty
nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu.
Obsah tohoto dokumentu se předkládá „tak, jak je“. Výrobce neposkytuje žádnou záruku,
výslovnou ani mlčky předpokládanou, včetně, ale nejen, jakýchkoli předpokládaných záruk
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, pokud to nevyžadují platná právní
ustanovení. Výrobce si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli a bez předchozího oznámení
pozměnit nebo stáhnout.
Výrobce zařízení se řídí politikou neustálého zlepšování produktu. Výrobce si vyhrazuje
právo provádět bez předchozího oznámení úpravy a změny jakýchkoli modelových funkcí
popsaných v tomto dokumentu.
Dostupné funkce se mění v závislosti na programování zařízení. Další informace získáte
u distributora zařízení.
Za žádných okolností výrobce neodpovídá za žádné ztráty dat nebo příjmů, ani za žádné
mimořádné, náhodné nebo nepřímé škody vyvolané jakoukoli příčinou.
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1.

ÚVOD

Vysílač GPRS typu LX je moderní mikroprocesorové zařízení vyrobené pomocí technologie
povrchové montáže (SMT) a zkonstruované v souladu s nejnovějšími trendy. Účelem tohoto
vysílače je přenášet data z elektronických zabezpečovacích systémů objektů a jiných
technických zařízení s použitím mobilní telefonní sítě GSM. Přenos dat probíhá pomocí
služby GPRS nebo SMS.
Díky mnoha možným nastavením lze tento vysílač použít v řadě systémů splňujících různé
požadavky. Toto zařízení je v zásadě určeno pro přenos dat ze zabezpečovacích systémů
instalovaných v samostatných domech a malých podnikových objektech. Navíc má vysílač
LX20 vstup pro připojení telefonního komunikátoru ústředny EZS. To zajišťuje levný systém
pro přenos dat. Komunikace s přijímačem PCO probíhá v GPRS/SMS režimu. Toto zařízení
umožňuje rovněž zasílat textové zprávy přímo na mobilní telefony uživatelů.
Bezpečnost přenosu dat zajišťují moderní metody šifrování, například ty, které používají
256bitový šifrovací klíč a AES (pokročilý šifrovací standard). Příjem takového přenosu je pak
možný pomocí sw serveru OSM.2007.
Programování vysílače je možné:
• kabelem, pomocí počítače s doporučeným softwarem „Konfigurátor vysílače
GPRS“;
• dálkově
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– prostřednictvím GPRS připojení,
– prostřednictvím SMS příkazů,
– prostřednictvím přenosu kanálem CSD.
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2.

FUNKČNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupy:
(programovatelné)

Výstupy:
(programovatelné)
Provozní režimy:
Zprávy:
Konfigurace:

Zabezpečení:

LX10

LX20

8 v klidu otevřených/uzavřených 4 v klidu otevřené/uzavřené
(NO/NC)
(NO/NC)
RS-232
sabotážní – 1 v klidu otevřený/uzavřený (NO/NC)
sabotážní (TMP) – 1
přídavný (AUX) – 1
 pouze GPRS přenos
 pouze SMS přenos
 GPRS a SMS přenos
zasílání textových zpráv pro definované mobilní telefony
dálková – prostřednictvím GPRS spoje
dálková – SMS
dálková – CSD
místní – z osobního počítače, pomocí softwaru a kabelu RS-232
SMS/GPRS přenos – šifrování AES

Načítání PGM a SAB výstupů

50 mA

V závislosti na rozhodnutí uživatele lze vysílač LX dodat v různých verzích. Parametry pro
různé volitelné varianty jako druh napájecího napětí, odběr proudu, jakož i rozměry, se proto
zavádějí samostatně:
Volitelná varianta 1 – vysílač LX10/LX20 + napájecí zdroj v kovové skříňce
Volitelná varianta 2 – deska s plošnými spoji vysílače (LX10/LX20)

Napětí
Proud/příkon
(průměrný/maximální)
Rozměry
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Volitelná varianta 1

Volitelná varianta 2

230 Vstř
(190-250 Vstř)
50-60 Hz
3/20 W
při 230 Vstř

13,8 Vss
(12-14 Vss)

255 × 255 × 90 mm
(kovová skříňka)

LX10
LX20
90/500 mA
120/550 mA
při 13,8 Vss
při 13,8 Vss
102 × 73 × 35 mm
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3.

MONTÁŽ A ZAPOJENÍ

Vysílač se dodává s napájecím zdrojem (viz níže). S vysílačem výrobce dodává kabel nutný
ke spojení napájecího zdroje s vysílačem a popsané postupy se týkají zapojení desky
s plošnými spoji vysílače.
Jakékoli zapojování provádějte při vypnutém napájení.
3.1. VYSÍLAČ LX10
a) Připojení vodičů je nutné provádět s náležitou péčí, která vyloučí jakékoli poruchy nebo
zkraty. Místa spojů je nutné chránit před povětrnostními vlivy.
b) Podle obrázku dole se svorky vysílače připojují takto:
Svorka
COM
T
IN1 až IN8
TMP
AUX

Popis připojení
Zem zařízení, společná pro vstup a výstup
Připojení monitorovacího sabotážního spínače (druhý kontakt
spínače je připojen ke svorce COM).
Vstupy signálu. Možné připojení kontaktů snímačů nebo výstupů
ústředny EZS. Svorka COM je společná pro všechny vstupy.
Výstup typu OC pro indikaci sabotáže. Je schopen ovládat externí
zařízení. Během aktivace poskytuje uzemnění.
Přídavný výstup typu OC. Je schopen ovládat externí zařízení.
Během aktivace poskytuje uzemnění.

Po pečlivém přezkoušení spojů lze připojit baterii (svorky +/- AKU napájecího zdroje LX-ZAS)
a pak zapnout napájecí zdroj, aby se zapnul transformátor a mohlo začít programování
vysílače (viz kapitola 6).
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accumulator = akumulátor; white = bílý; green = zelený; red (červený); brown = hnědý; transformator =
transformátor; housing = kryt; tamper = sabotáž

Obr. 1: Vysílač LX10 s napájecím zdrojem LX-ZAS
3.2. VYSÍLAČ LX20
a) Připojení vodičů je nutné provádět s náležitou péčí, která vyloučí jakékoli poruchy nebo
zkraty. Místa spojů je nutné chránit před povětrnostními vlivy.
b) Podle obrázku dole se svorky vysílače připojují takto:
Svorka
RING až TIP
T1 až R1
COM
T
IN1 až IN4
TMP
AUX
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Popis připojení
Svorky telefonní linky PSTN
Připojení telefonního komunikátoru ústředny EZS
Zem zařízení, společná pro vstupy a výstupy
Připojení monitorovacího sabotážního spínače (druhý kontakt
spínače je připojen ke svorce COM).
Vstupy signálu. Možné připojení kontaktů snímačů nebo výstupů
ústředny EZS. Svorka COM je společná pro všechny vstupy.
Výstup typu OC pro indikaci sabotáže. Je schopen ovládat externí
zařízení. Během aktivace se uzemní.
Přídavný výstup typu OC. Je schopen ovládat externí zařízení.
Během aktivace se uzemní.
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accumulator = akumulátor; white = bílý; green = zelený; red (červený); brown = hnědý; transformator =
transformátor; housing = kryt; tamper = sabotáž; phone line = telefonní linka; control panel = ústředna EZS

Obr. 2: Vysílač LX20 s napájecím zdrojem LX-ZAS
Po pečlivém přezkoušení spojů lze připojit baterii (svorky +/- AKU napájecího zdroje LX-ZAS)
a pak zapnout napájecí zdroj, aby se zapnul transformátor a mohlo začít programování
vysílače (viz kapitola 6).
3.3. VERZE PCB (deska s plošnými spoji)
NÁSLEDUJÍCÍ PŘIPOJENÍ VSTUPŮ ZAJIŠŤUJÍ SPOLUPRÁCI S NAPÁJECÍM ZDROJEM
LX-ZAS. V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE SE VSTUPY
PONECHÁVAJÍ NEZAPOJENÉ.
BTT
PWR

Řídicí vstup pro ověření správného připojení baterie k napájecímu
zdroji EBS.
Řídicí vstup připojený k odpovídajícímu výstupu napájecího zdroje
EBS. Je určen k monitorování střídavého napájení.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit vzhled plošného obvodu, aniž by to ovlivnilo
funkčnost zařízení.
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3.4. NAPÁJECÍ ZDROJ LX-ZAS
Jednoúčelový napájecí zdroj LX-ZAS (výrobek společnosti EBS) má tyto parametry:
Parametr
Provozní baterie

Hodnota
bezúdržbové olověné 12V

Maximální nabíjecí napětí baterií
Nabíjecí proud

13,8 V
0,2 A nebo 1 A (přepíná se propojkou)

Napětí signalizující nízkou úroveň

11 V

Napětí vybité baterie

9,5 V

a je charakterizován těmito vlastnostmi:
 ochrana proti přepólování baterie;
 ochrana proti nadměrnému vybití baterie:
Baterie je chráněna před poškozením v důsledku dlouhodobého výpadku střídavého
proudu. V případě výpadku střídavého proudu a vybití, při němž napětí klesne pod
9,5 V, se baterie automaticky odpojí od zařízení.
 rychlonabíjení baterie:
Propojka, jak je zobrazena na výkrese, nastavuje maximální nabíjecí proud na 1 A.
Doporučujeme propojku odebrat, a nabíjecí proud baterie tak nastavit na 0,2 A.
Propojka na místě => nabíjecí proud 1 A
Propojka odebrána => nabíjecí proud 0,2 A

Obr. 3: Volba nabíjecího proudu baterie
Poznámka: Použití rychlonabíjení může vést k poškození baterie.
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4.

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ

POZNÁMKA:
Před prvním programováním vysílače nevkládejte SIM kartu, protože to může kartu
zablokovat, je-li pro ni vyžadován PIN kód.
Tato kapitola je určena uživatelům, kteří mají zkušenosti s GPRS systémy pro přenos
dat, a těm, kteří pracují s přijímačem OSM.2007 monitorovacího systému. Jiní
uživatelé tuto kapitolu vynechají a přejdou ke kapitole 5 této příručky.
Protože mnoho uživatelů vlastní chráněné objekty rozptýlené na mnoha místech, místní
programování vysílače (pomocí osobního počítače a programovacího kabelu) není vždy
proveditelné.
Programování se skládá z těchto dvou fází:
a) do vysílače jsou vyslány hlavní parametry (pomocí SMS), které umožňují spojení
s přijímačem (systém OSM.2007);
b) úplná konfigurace zařízení pomocí dálkového programování (konfigurátor vysílače
GPRS a systém OSM.2007).
Postup rychlého spuštění:
a) do zařízení vložte SIM kartu s PIN kódem 1111,
b) připojte napájecí zdroj pro modul,
c) do přijímače (OSM.2007) zašlete číslo SIM karty se SMS parametry pro připojení
k zařízení,
d) chvíli počkejte, než zařízení potvrdí připojení k systému OSM.2007.
Poznámka: Připojení k přijímači je možné, je-li zařízení v přijímači zaregistrováno. Postup
registrace je popsán v provozní příručce systému OSM.2007.
e) dokončete dálkové programování pomocí konfigurátoru vysílače GPRS.
Textová SMS zpráva bude obsahovat tyto informace:
<servisní kód vysílače>█SERVER=<adresa serveru>█PORT=<port serveru>█
APN=<název přístupového bodu>█UN=<ID uživatele>█
PW=<uživatelské heslo>
kde:
█: mezera (každý parametr bude oddělen mezerou – prázdným znakem)
<servisní kód vysílače>: tovární nastavení – 1111;
<adresa serveru>: adresa komunikačního serveru určeného pro příjem signálů z vysílače,
např. 89.123.115.8. Má-li adresa tvar domény, např. block.autostrada.com, SMS zpráva musí
obsahovat parametr DNS1 (adresu hlavního DNS serveru);
<port serveru>: číslo portu serveru, který přijímá zprávy ze zařízení;
<název přístupového bodu>: definuje název přístupového bodu ke GSM síti. Je-li použita
soukromá síť, SMS zpráva bude obsahovat tyto parametry:
UN=<ID uživatele> a PW=<uživatelské heslo>.
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Vzorová SMS má níže uvedený tvar (pokud používáme veřejnou síť a adresu serveru ve
tvaru IP):
1111█SERVER=89.123.115.8█PORT=6780█APN=general.t-mobile█UN=█PW=
kde:
█: znak mezery

LX_Manual_cz-1.11i3

Strana 13 / 62

5.

PROVOZ

Zařízení udržuje komunikaci prostřednictvím GSM-GPRS sítě. Pokud nastane jakýkoli
problém, zařízení se automaticky přepne do SMS režimu (jestliže byl tento režim dříve
naprogramován – viz kapitola 7 NASTAVOVACÍ PARAMETRY). V důsledku toho lze vysílač
používat jen na území pokrytém sítí mobilního telefonního operátora.
Je-li stav vstupů stejný jako naprogramovaný (NO – v klidu otevřené nebo NC – v klidu
uzavřené vstupu) zařízení zůstává v klidu. Změna stavu jakéhokoli vstupu okamžitě vyvolá
vyslání signálu o této události ze zařízení.
Poznámka:
Každý vstup zařízení (IN1 až IN81 nebo IN1 až IN42 ) lze individuálně definovat jako v klidu
otevřený (NO) nebo v klidu uzavřený (NC). To znamená, že je-li v klidu otevřený, zkratování
vstupu bude aktivním stavem a nezkratování bude aktivním stavem v případě vstupu, který
je v klidu uzavřený.
Aby se vyloučily nadměrné náklady na používání, zejména v souvislosti s falešnými alarmy,
zařízení je vybaveno programovatelnou analýzou vstupů.
Všechny vstupy reagují jen na změnu stavu, což znamená, že k vysílání dojde, jen když
bude vstup v aktivním stavu, který se udrží během naprogramované minimální doby.
Udržování aktivního stavu po dobu delší než minimální vyvolá jen jednu indikaci. Další
aktivace vstupu (další vysílání) je možná až po návratu vstupu do základního stavu.
Počet zpráv zaslaných v SMS režimu může být omezen (toto omezení zahrnuje i textové
zprávy nebo odpovědi na příkazy zaslané uživatelem). Tato funkce snižuje náklady
omezením počtu zpráv, například v případě poškození snímače připojeného k jakémukoli
vstupu. Po uplynutí naprogramovaného času se nové zprávy vyšlou jen v počtu stanoveném
uživatelem.
Textové zprávy o událostech zasílané na soukromá telefonní čísla lze upravovat.
Vysílač LX20 je navíc vybaven vstupem pro telefonní linku PSTN a vstupem pro připojení
modulu telefonního komunikátoru ústředny EZS.
Tento modul nepřetržitě kontroluje dostupnost externí telefonní linky. Pokles napětí linky pod
přibližnou 5V hranici se považuje za poškození linky. Je-li v provozu externí telefonní linka,
používá se pro výstup modulu telefonního komunikátoru. Pokud se telefonní linka poškodí,
modul telefonního komunikátoru se od ní odpojí a k výstupu komunikátoru se připojí napětí
simulující telefonní linku. Ústředně EZS (zejména modulu telefonního komunikátoru) se vždy
dodává napětí odpovídající fungující telefonní lince, bez ohledu na stav telefonní linky.
Konfigurace vysílače pro spolupráci s telefonním komunikátorem ústředny EZS vyžaduje,
aby bylo do paměti vloženo telefonní číslo, na něž má vysílač odpovídat.
Po zvednutí telefonu prostřednictvím telefonního komunikátoru ústředny EZS je vytočeno
telefonní číslo, aby se navázalo spojení. Jakmile ústředna EZS vytočí číslo, na

1

Týká se vysílače LX-10.

2

Týká se vysílače LX-20.
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než má reagovat vysílač, ten telefonní linku převezme, tj. odpojí ji od ústředny a dodá
telefonnímu komunikátoru napětí, které simuluje fungující telefonní linku. Poté vygeneruje
handshake a počká na data z ústředny – s dalšími DTMF fóny generovanými komunikátorem
se zachází jako s daty. Po vyslání odpovídajícího počtu DTMF znaků (16 pro ContactID a 9
pro Ademco Express 4/2) vysílač vygeneruje potvrzující písknutí (signál kissoff). Sběr dat
z ústředny EZS končí zavěšením telefonu ústředny modulem telefonního komunikátoru. Poté
se vysílač vrací ke standardnímu provozu – je-li v činnosti telefonní linka, tato se připojí
k ústředně EZS a čeká na vytočení dalšího čísla.
Je-li telefonní číslo vytočené komunikátorem jiné než to, na něž odpovídá GPRS modul,
k žádné operaci nedojde a čeká se, až komunikátor zavěsí a znovu zvedne telefon – protože
při zvednutí se kontroluje telefonní číslo vytočené modulem komunikátoru.
Všechny nastavovací parametry jsou uloženy v paměti a v případě poklesu napětí se
neztratí. Po zapnutí napájení vysílač začíná pracovat s uloženými hodnotami.
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6.

KONFIGURAČNÍ PROGRAM
6.1. ÚVODNÍ POZNÁMKY

Konfigurátor vysílače GPRS lze stáhnout ze stránky www.ebs.pl (přihlašovací jméno:
lx@ebs.pl, heslo: lx)
Pro instalaci programu lze spustit průvodce instalací, který provede instalaci do výchozí
složky C:\Program Files\EBS\. Během instalačního procesu se na ploše a v nabídce
Windows vytvoří zástupci.
Má-li být zařízení použito poprvé, je třeba jej naprogramovat pomocí výše uvedeného
programu, a po dokončení příslušného postupu lze do zařízení vložit SIM kartu. Jinak se SIM
karta může zablokovat vložením nesprávného PIN kódu. Lze též použít SIM kartu
s vypnutým PIN kódem.
V případě dálkového programování je nutné vložit SIM kartu před odesláním konfiguračních
nastavení. V této situaci je třeba použít SIM kartu s vypnutým PIN kódem nebo je nutné PIN
kód změnit pomocí mobilního telefonu.
6.2. POČÍTAČ – POŽADAVKY
Minimální požadavky na počítačový systém, na který má být nainstalován konfigurační
software:
Hardware:

procesor Pentium II, 400 MHz,

64 MB RAM,

pevný disk 1 GB,

CD ROM,

sériový port RS-232,

barevný monitor (minimálně 15palcový, rozlišení alespoň 800×600),

klávesnice,

myš.
Software:

operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

aplikace NET Framework 2.0 (dodává se spolu s průvodcem instalací konfiguračního
programu).
6.3. FUNKCE PROGRAMU
Po instalaci a spuštění programu se na obrazovce zobrazí hlavní pohled, který umožňuje
přistupovat k programu nebo nastavovacím parametrům zařízení (viz kapitola 7).
Hlavní okno programu je rozděleno do několika polí.
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Hlavní nabídka v horní části okna obsahuje ovládací prvky a možnosti konfigurace.

Hlavní nabídka obsahuje toto:

Hlavní nabídka je též k dispozici ve formě ikon na panelu nástrojů:

6.3.1.

File  New (Soubor  Nový)

Zakládá novou sadu parametrů a umožňuje úpravu konfiguračních parametrů.

Zvolte typ zařízení.
6.3.2.

File  Open (Soubor  Otevřít)

Pokud soubor obsahuje uložená nastavení, tato nastavení lze použít k naprogramování
dalších zařízení. Nejprve je třeba zvolit složku, do níž byl soubor uložen, a poté jméno
souboru. Získaný soubor dat může upravit uživatel. Jakékoli změny jsou účinné až po
zaslání do zařízení.
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6.3.3.

File  Save (Soubor  Uložit)

Během programování různých zařízení s různými konfiguracemi není nutné si každou
konfiguraci pamatovat, protože konfigurace lze uložit na pevný disk pod jakýmkoli jménem a
později je načíst. Tato funkce ukládá na disk jakékoli informace z okna průvodce konfigurací.
Po aktivaci této funkce se objeví dialogové okno s žádostí o vložení jména souboru. Výchozí
data se ukládají s příponou CMI (Configuration Memory Image = obraz konfigurační paměti).
6.3.4.

File  Save (Soubor  Jazyk)

Umožňuje volbu jakéhokoli z dostupných jazyků (určených v připojených externích
jazykových souborech).
6.3.5.

File  Connections (Soubor  Připojení)

Před programováním zařízení je nutné definovat typ připojení. To lze provést dvěma
metodami:
– kabelem,
– dálkově.
6.3.5.1.

Připojení kabelem

Při tomto připojení je počítač s konfiguračním programem přímo připojen k sériovému
rozhraní vysílače. Toto připojení je možné pomocí speciálního kabelu (LX - PROG) a
sériového portu RS-232.
Aby bylo možné programovat zařízení nebo provést jakékoli jiné operace (např. načíst ze
zařízení nastavené hodnoty, pozměnit firmware apod.), je nutné nejprve definovat parametry
připojení.

To lze provést pomocí výše zobrazeného okna, které je k dispozici po aktivaci připojení
z hlavní nabídky a volbě karty Configuration (Konfigurace) nebo po klepnutí na ikonu
na panelu nástrojů a následném klepnutí na kartu RS-232.
Definujte:
Connection name (Název připojení), např. Kabelem
Zvolte sériový port, např. COM4
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Klepnutím na tlačítko [Add] (Přidat) nastavení potvrďte. Připojení je možné uložit (a vložit do
tabulky). Od tohoto okamžiku lze uskutečnit kabelové propojení programu se zařízením, díky
němuž lze číst/zapisovat parametry z/do paměti zařízení LX.
6.3.5.2.

Dákové připojení

Jak bylo uvedeno výše, zařízení se softwarem vytváří úplnou konfiguraci s GPRS spojem
nebo CSD kanálem. Tento programovací režim vyžaduje definování spojovacích parametrů.
GPRS spoj
V hlavní nabídce zvolte položku File (Soubor), zvolte funkci Connection (Připojení) (nebo
klepněte na ikonu
na panelu nástrojů) a klepněte na kartu GPRS, abyste tento režim
zkonfigurovali.
Na obrazovce se objeví toto okno:

Definujte:





Connection name (Název připojení), např.: Dalkove
Zvolte Analyzer name (Název analyzátoru), např.: Primarni
Vložte IP adresu analyzátoru, např.: 87.128.125.8
Vložte port, s nímž analyzátor pracuje, např. 9000

Klepnutím na tlačítko [Add] (Přidat) nastavení potvrďte. Připojení je možné uložit (a vložit do
tabulky). Od tohoto okamžiku je možné dálkové propojení programu se zařízením, díky
němuž lze číst/zapisovat parametry z/do paměti zařízení LX.
Upozornění: Parametry Název analyzátoru, Adresa analyzátoru, Adresa analýzy a Port
se týkají nastavení přijímače monitorovacího systému OSM.2007. Vzdálené
programování je možné, jen když se používá výše uvedené zařízení (nebo software).
CSD spoj
V hlavní nabídce zvolte položku File (Soubor), zvolte funkci Connection (Připojení) (nebo
klepněte na ikonu
na panelu nástrojů) a klepněte na kartu GSM Modem, abyste tento
režim zkonfigurovali.
Na obrazovce se objeví okno, v němž je možné definovat
 Conn. name (Název připojení), např. Dalkove CSD;
 Sériový port, k němuž je připojen GSM modem (např. Wavecom Fastrack);
 PIN kód SIM karty instalované v GSM modemu, např. 1111
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 Parametry sériového portu: Baud rate (přenosová rychlost v bajtech za sekundu) (např.
115200), Data bits (počet datových bitů) (8), Parity (parita) (none – žádná) a Stop bits
(počet stop bitů) (1).

Klepnutím na tlačítko [Add] (Přidat) nastavení potvrďte a uložte připojení (nastavení se vloží
do tabulky). Od tohoto okamžiku je možné dálkové připojení zařízení, díky němuž lze číst/
zapisovat parametry z/do paměti zařízení LX.
Poznámka: Dálková konfigurace pomocí CSD kanálu je možná, je-li jak na SIM kartě
vložené do zařízení, tak na SIM kartě nainstalované v GSM modemu, aktivována možnost
zasílat CSD data. Kromě toho musí mít vysílač povoleno přijímat datová CSD volání, viz
oddíl 7.5.2 Telefony schválené pro GSM modemy.
Programování pomocí CSD je možné i případě, kdy byl nainstalován systém OSM.2007 a je
připojen minimálně jeden GSM modem. Pokud zařízení bylo zařazeno na seznam serverů
(tovární číslo a telefonní číslo SIM karty – viz provozní příručka systému OSM.2007), je
možné používat spojení prostřednictvím OSM. Toto je možné, pokud zařízení není k systému
OSM.2007 připojeno prostřednictvím GPRS. Během programování (pomocí GPRS spoje –
viz výše) se zobrazí dotaz, chce-li uživatel použít modem připojený k serveru. Po potvrzení
následuje stejný postup jako v případě jiných programovacích kanálů.
6.3.6.

File  Automatic device settings backup (Soubor  Automatické
zálohování nastavení zařízení)

Všechna konfigurační nastavení, včetně nastavení znovu načtených ze zařízení a uložených
do zařízení, se budou automaticky ukládat na pevný disk. Pokud se během instalace do
konfiguračního nástroje žádné nastavení nezmění, soubory budou uloženy takto:
C:\Program Files\ EBS\KonfiguratorLX\configs\LX10_20000
Složka LX10_20000 obsahuje všechny soubory vysílače LX10 s továrním číslem
programování 20000. Název obsahuje datum, čas a typ operace (uložení/čtení). Soubory
mají příponu cmi.
6.3.7.

File  Exit (Soubor  Konec)

Tato volba ukončuje činnost programu.
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6.3.8.

Operations  Read (Operace  Čtení)

Tato funkce čte data z paměti GPRS modulu. Výměna dat probíhá na portu vybraném
v oddílu „Volba typu připojení“ (viz níže uvedený popis volitelné možnosti „Konfigurace“).
Správné čtení je potvrzeno hlášením na obrazovce. Data stažená ze zařízení je možné uložit
do souboru (viz oddíl 6.3.3) a použít pro jiná zařízení.
Pro použití této funkce je nutné definovat typ a parametry připojení. Např. pro připojení
pomocí kabelu se zobrazí toto dialogové okno:

kde:
Connection kind (Druh připojení) je sériový port, k němuž je připojen modul, a
Service code je servisní kód vysílače. Defaultní hodnota servisního kódu je 1111.
Podrobný popis konfigurace různých typů připojení je obsažen v oddílu 6.3.5.
6.3.9.

Operations  Send (Operace  Odeslat)

Tato funkce je analogická výše uvedené funkci a umožňuje uložení dat do modulu EEPROM.
Existuje též možnost nastavit v zařízení LX správný čas. Správné uložení potvrzuje hlášení
na obrazovce.

6.3.10. Operations  Restore default settings (Operace  Obnovit výchozí
nastavení)
Pokud operace „Read“ (Čtení) skončí chybovým hlášením (to znamená, že přístupový kód
není znám), je možné se vrátit k výchozím nastavením volbou možnosti „Restore default
settings” (Obnovit výchozí nastavení). Poté se zobrazí otázka „Do you want to overwrite
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current configuration with default values?“ (Přejete si přepsat stávající konfiguraci výchozími
hodnotami?). Po potvrzení se objeví toto okno:

Tato operace je možná jen při připojení kabelem. Po jejím dokončení se parametry zařízení
vrátí k výchozím hodnotám.
6.3.11. Operations  System events history (Operace  Historie systémových
událostí)
„Historie událostí“ poskytuje informace o posledních událostech uložených v paměti zařízení
LX. Viz kapitola 7.12 HISTORIE UDÁLOSTÍ.
6.3.12. Operations  Device monitor (Operace  Monitor zařízení)
„Monitor zařízení“ poskytuje v reálném čase informace o stavu zařízení LX. Viz kapitola 7.11
MONITOR ZAŘÍZENÍ.
6.3.13. Help  About program (Nápověda  O programu)
Tuto možnost zvolte, chcete-li získat další informace o programu.
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7.

NASTAVOVACÍ PARAMETRY

Parametry dostupné v konfiguračním programu jsou rozděleny do skupin: Přístup, Přenos,
Vstupy/výstupy, Monitorování, Omezení, SMS oznámení, Kontrola komunikace, RS-232,
Telefonní linka3 a Firmware. Každá z těchto skupin bude podrobně popsána v další části této
příručky.
7.1. ACCESS (PŘÍSTUP)
7.1.1.

Parametry

7.1.1.1.

Device mode (Režim zařízení)

V závislosti na preferencích uživatele může zařízení pracovat v jednom ze čtyř režimů (jsou
k dispozici v rozevíracím seznamu):
 GPRS & SMS: standardní GPRS přenos (protokol TCP/IP) a pokud s tímto spojením
nastanou jakékoli problémy, automaticky se přejde do SMS režimu.
 SMS: přenos pouze v SMS režimu, bez pokusu navázat GPRS spojení.
 GPRS: standardní přenos GPRS (protokol TCP/IP) a pokud s tímto spojením nastanou
jakékoli problémy, nedojde k žádnému přenosu.
 Serverless (Bez serveru): není možný žádný přenos do serveru, dálková komunikace je
možná jen prostřednictvím SMS oznámení uživateli.

3

Týká se vysílače LX-20.
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7.1.1.2.

GPRS test time (Časový interval GPRS testu)

Zařízení vysílá signál „Test“ se stanoveným intervalem, který informuje monitorovací stanici,
že zařízení je v provozním režimu. V tomto poli můžete určit, jak často se bude tato zpráva
vysílat (v sekundách).
7.1.1.3.

SMS mode after unsuccessful attempts (SMS režim po neúspěšných
pokusech)

Tento parametr definuje počet opakovaných připojení k serveru. Pokud všechna opakovaná
připojení selžou, zařízení přejde do SMS režimu. V tomto režimu se zařízení LX pokouší
navázat spojení se serverem s použitím intervalu definovaného v oddílu 7.1.3.3.
7.1.1.4.

SMS test time (Časový interval SMS testu)

Tato funkce je obdobou funkce testující GPRS přenos. Aktivuje se, jakmile nastanou
problémy s GPRS přenosem a zařízení automaticky přejde do SMS režimu (do provozního
režimu používajícího SMS zprávy). Obvykle je nežádoucí odesílat test formou SMS tak často
jako pomocí GPRS přenosu. Tento parametr umožňuje významné prodloužení intervalu mezi
testy (času v minutách) nebo úplné zablokování této možnosti.
7.1.1.5.

Server phone number (Telefonní číslo serveru)

Je-li k serverové aplikaci připojen GSM modem, vložte do tohoto pole jeho číslo. Na toto
číslo se budou zasílat SMS zprávy, bude-li mít vysílač jakékoli problémy s GPRS přenosem.
Je-li toto pole ponecháno prázdné nebo je do něho vložena nula, vysílač bude pracovat
výhradně v GPRS režimu.
Poznámka: Má-li zařízení pracovat v GPRS režimu, toto pole bude neaktivní.
7.1.1.6.

Send events via SMS immediately (Události zasílat pomocí SMS
okamžitě)

V případě ztráty GPRS připojení zařízení začne vysílat SMS zprávy okamžitě, i když zařízení
LX ještě nebude v SMS režimu.
7.1.2.

Parametry APN

7.1.2.1.

APN

Tento parametr závisí na operátorovi GSM sítě, který poskytuje GPRS (SMS) služby.
Určuje název přístupového bodu (APN) ke GSM síti.
Lze získat i soukromý přístupový bod. V tomto případě jeho název poskytne operátor GSM
sítě.
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7.1.2.2.

User ID (ID uživatele)

Pokud se používá veřejná síť APN, identifikátor uživatele není většinou nutný. Pro
soukromou síť APN se tento parametr získává od operátora (bez něho nelze získat přístup
ke GPRS síti).
7.1.2.3.

User password (Uživatelské heslo)

Pokud se používá veřejná síť APN, uživatelské heslo není většinou nutné. Pro soukromou síť
APN se tento parametr získává od operátora (bez něho nelze získat přístup ke GPRS síti).
Poznámka: Soukromá síť APN zajišťuje vyšší bezpečnost systému.
7.1.2.4.

DNS1 a DNS2

Tyto parametry určují adresu hlavního a záložního DNS serveru (Domain Name System –
systém doménových jmen). Je-li IP adresa serveru vložena v doménovém tvaru, je nutné
zadat alespoň jednu DNS adresu.
7.1.3.

Parametry hlavního serveru

7.1.3.1.

Server Address (IP adresa serveru)

Je to adresa přijímače monitorovacího systému (OSM.2007) nebo počítače, v němž je
nainstalován software „Komunikační server“, např. 89.123.115.8. Tato adresa může být
vložena ve formě doménového jména serveru, např. modul.gprs.com. V tomto případě je
nutné zadat alespoň jednu adresu DNS serveru.
7.1.3.2.

Server port (Port serveru)

Určuje port serveru, který byl vybrán pro sběr dat z vysílače.
7.1.3.3.

Interval between subsequent connection attempts (Interval mezi po sobě
jdoucími pokusy o připojení)

Programovatelné zařízení vybavené SIM kartou se pokusí o automatické připojení k serveru.
V tomto poli definujete interval (v sekundách), po němž bude následovat další pokus o
připojení, pokud se předchozí pokusy nezdařily.
7.1.3.4.

Number of connection attempts (Počet pokusů o připojení)

V tomto poli určíte, kolikrát se zařízení pokusí o připojení k serveru. Pokud se připojení
nezdaří, zařízení LX se po provedení stanoveného počtu pokusů začne připojovat
k záložnímu serveru. Tato možnost je aktivní, jen když definujete parametry záložního
serveru.
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7.1.3.5.

Pořadí připojení k serverům

Zaškrtnutí políčka „Always try to connect to primary server at first“ způsobí, že se zařízení
nejprve pokusí o připojení k primárnímu serveru bez ohledu na definici parametrů záložního
serveru (zejména počtu pokusů o připojení).
7.1.4.

Parametry záložního serveru

7.1.4.1.

Server Address (IP adresa serveru)

Je to IP adresa druhého (záložního) přijímače monitorovacího systému (OSM.2007) nebo
počítače, v němž je nainstalován software „Komunikační server“, např. 89.130.125.82. Tato
adresa může být vložena ve formě doménového jména serveru, např. monitor.gprs.com.
V tomto případě je nutné zadat alespoň jednu adresu DNS serveru.
7.1.4.2.

Server port (Port serveru)

Určuje port serveru, který byl vybrán pro sběr dat z vysílače.
7.1.4.3.

Interval between subsequent connection attempts (Interval mezi po sobě
jdoucími pokusy o připojení)

Pokud se zařízení nemůže připojit k primárnímu serveru, po vyčerpání definovaného počtu
pokusů se začne připojovat k záložnímu serveru. Na tomto místě definujeme časový interval
(v sekundách), po jehož uplynutí se zopakuje pokus o připojení, pokud se předchozí pokus
nezdařil.
7.1.4.4.

Number of connection attempts (Počet pokusů o připojení)

V tomto poli určíte, kolikrát se zařízení pokusí o připojení k záložnímu serveru. Pokud se
připojení nezdaří, zařízení LX se po provedení stanoveného počtu pokusů začne znovu
připojovat k primárnímu serveru.
7.1.4.5.

Disconnect after time limit (Odpojení po vypršení časového limitu)

Pokud zaškrtnete toto políčko, zařízení se po uplynutí nastavené doby odpojí od záložního
serveru. Další činnost závisí na tom jak je definováno pořadí připojení k serverům (viz oddíl
7.1.3.5). Je-li tato možnost aktivní, zařízení se znovu připojí k primárnímu serveru. Pokud
tato možnost není aktivní, zařízení nejprve dokončí celý postup připojování k záložnímu
serveru a pak se pokusí připojit k primárnímu serveru.
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7.1.5.

Access (Přístup)

7.1.5.1.

Service code (Servisní kód)

Tento kód zabezpečuje proti neoprávněnému přístupu. Používá se během programování
zařízení a během dálkového ovládání prostřednictvím CSD připojení. Tovární nastavení je
1111. Během prvního spuštění zařízení (programování) je třeba tento kód změnit. Kód se
může skládat až ze sedmi alfanumerických znaků.
7.1.5.2.

Restricted user’s service code (Bezpečnostní servisní kód)

Umožňuje omezený přístup k parametrům zařízení. Je-li tento bezpečnostní servisní kód
použit, nebudou dostupné tyto skupiny parametrů: Přístup, Přenos, Omezení, SMS
oznámení, Kontrola komunikace, RS-232, Telefonní linka a Volič telefonního čísla. Volba
nepovolených skupin parametrů v „konfigurátoru vysílačů GPRS“ způsobuje chybové
hlášení.
Výchozí bezpečnostní servisní kód je 2222.
7.1.5.3.

SIM card PIN (PIN kód SIM karty)

Protože zařízení funguje prostřednictvím GSM sítě, je SIM karta nezbytná. Můžete ji získat
od telefonního operátora. Před prvním použitím pro provoz v daném vysílači je nutné na SIM
kartu naprogramovat PIN kód. Pin kód je nezbytný pro automatické spuštění systému.
V případě karty bez PIN kódu je možné vložit jakoukoli hodnotu, např. 0000.
Pokud po vložení karty a zapnutí vysílače vložíte nesprávný PIN kód, systém se nespustí a
vy budete moci kartu použít až po vložení PUK kódu karty (pomocí jakéhokoli mobilního
telefonu pro GSM síť).
Tovární nastavení PIN kódu ve vysílači je 1111.
7.2. TRANSMISSION (PŘENOS)
Aby se dosáhlo maximální bezpečnosti přenosu, data se šifrují pomocí AES klíče. Tuto
možnost lze použít pro GPSR i SMS přenos.
Po zvolení šifrovaného přenosu můžete použít svůj vlastní kód (256 bajtů – znaky 0-9 a A-F)
nebo použít výchozí nastavení.
Volba nešifrovaného přenosu znamená provoz zařízení podobný vysílačům PX.
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7.3. INPUTS/OUTPUTS (VSTUPY/VÝSTUPY)
Vysílač má 84 nebo 45 vstupy signálu a další vstup pro připojení spínače sabotážního
signálu. Modul je vybaven dvěma výstupy: pro indikaci sabotáže a jeden výstup navíc.
Možnost In/Out (vst./výst.) umožňuje naprogramovat konfiguraci tak, aby to vyhovovalo
požadavkům uživatele.
Všechny vstupy zařízení jsou 24hodinové alarmové vstupy.
7.3.1.

Konfigurace vstupů

Každý vstup lze nastavit níže uvedeným způsobem.
7.3.1.1.

NO, v klidu otevřený / NC, v klidu uzavřený

Tento parametr umožňuje určit klidový stav vstupu. Změna tohoto stavu má vliv na vysílání
informací o alarmu. Přípustné vstupy jsou NC (v klidu uzavřený) a NO (v klidu otevřený).
Vstup NC je zkratován k zemi. Aktivace nastává odpojením. Vstup NO zůstává otevřený.
Aktivace v tomto případě nastává zkratováním k zemi.

4

Týká se vysílače LX-10.

5

Týká se vysílače LX-20.
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Konfigurace vstupů zařízení LX10

Konfigurace vstupů zařízení LX20
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7.3.1.2.

Delay (Zpoždění) [ms]

Tento parametr určuje minimální dobu, po kterou je nutné udržet na vstupu změnu, aby ji
vysílač zaregistroval. Tovární nastavení je 400 ms.
7.3.1.3.

Lock (Uzamknutí)

Pomocí této možnosti můžete jakýkoli vstup modulu uzamknout, což způsobí, že změny na
tomto vstupu budou ignorovány a nebudou hlášeny monitorovací stanici. Uzamknutí může
být trvalé nebo dočasné.
V případě dočasného uzamknutí může uživatel nastavit délku uzamknutí a počet změn stavu
vstupu, po němž k uzamknutí dojde. Doba uzamknutí se počítá od první změny stavu vstupu.
Oba typy uzamknutí lze deaktivovat SMS příkazem (viz příkaz RLIMIT popsaný v kapitole 9).
Limit: N = 2 změny vstupu během doby Tb (3. změna aktivuje uzamknutí vstupu)

Události odeslané serveru

Aktivace a deaktivace vstupu

Událost: vstup aktivní

Aktivace a deaktivace vstupu – žádná reakce

Událost: vstup neaktivní

Dočasné uzamknutí vstupu

Událost: automatické uzamknutí vstupu

vstupu

Událost: automatické odemknutí

– Parametry N a Tb lze nastavit pro každý vstup.
– Místně může nastat 2 × N - 1 aktivací vstupu. V souhrnu bude zachován průměrný počet
aktivací během definované doby.
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7.3.2.

Konfigurace výstupů

Karty „Output 1 (OUT1)“ (Výstup 1) a „Output 2 (OUT2)“ (Výstup 2) specifikují podmínky pro
spínací výstupy. Nastavení všech výstupů je identické, proto bude popsáno v jedné kapitole.

7.3.2.1.

Activation mode and timing (Aktivační režim a časování)

Díky této možnosti můžete zvolit provozní režim výstupu. K dispozici jsou dva provozní
režimy:
 Bistable (Bistabilní) – sepnutí bude trvat po neomezenou dobu – až do okamžiku
vypnutí napájení modulu nebo do dálkového příkazu, který vypne výstup;
 Monostable (Monostabilní) – sepnutí bude trvat po dobu definovanou uživatelem –
minimálně 100 ms.
7.3.2.2.

Conditions (Podmínky)

Definice podmínek pro aktivaci obou výstupů. Uživatel může nastavit tyto podmínky:
 No GSM signal – žádný GSM signál (okamžitě po detekci);
 When incoming call detected… – je-li zjištěno příchozí volání z definovaného
telefonního čísla;
 Dependent on state transitions… – v závislosti na přechodech z neaktivního do
aktivního stavu jednoho ze vstupů.
Výstupy lze též aktivovat interním hlídacím modulem, který je možné konfigurovat ve
skupině „Kontrola komunikace“.
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7.3.2.3.

Additional conditions (Dodatečné podmínky)

Je-li zvolena možnost „Dependent on state transitions from non-active to active of one of the
inputs“ (V závislost na přechodech z neaktivního do aktivního stavu jednoho ze vstupů),
můžeme konfigurovat tyto dodatečné podmínky aktivace výstupu:
 Never (Nikdy): porucha vstupu nezpůsobuje aktivaci sabotážního výstupu;
 No network (Žádná síť): porucha vstupu způsobuje aktivaci sabotážního výstupu, pokud
nelze odesílat informace serveru;
 Always (Vždy): každá porucha vstupu způsobuje aktivaci sabotážního výstupu;
 Available network (Dostupná síť): porucha vstupu způsobuje aktivaci sabotážního
výstupu, pokud lze odesílat informace serveru;
Poznámka: Oba vstupy lze ovládat SMS příkazy.
7.3.3.

Advanced outputs control (Rozšířené ovládání výstupů)

Uživatel se může rozhodnout pro alternativní použití výstupů v závislosti na základní
konfiguraci výstupů popsané v oddílu 7.3.2. Konfigurace výstupů. Rozšířené ovládání
výstupů vám umožňuje samostatně definovat chování každého výstupu v závislosti na
probíhajících událostech. Rozšířené ovládání výstupů se od stávající základní konfigurace
výstupů liší tím, že
 výstup lze nejen zapnout, ale i vypnout;
 výstup lze aktivovat dočasně, na stanovenou dobu;
 existuje úplný seznam událostí, pro něž lze definovat chování výstupu.
Poznámka: Vždy, když je to možné, použijte buď základní konfiguraci výstupů (7.3.2.
Konfigurace výstupů), nebo rozšířené ovládání výstupů!
Základní konfigurace existujících možností „Žádný GSM signál (okamžitě po detekci)“ a
„V závislosti na přechodech z neaktivního do aktivního stavu jednoho ze vstupů“ by se
neměla používat zejména se svými náhradami „[Vypnout] GSM“ a „[Zapnout] Vstup x“.
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7.3.3.1.

Output 1/Output 2 (Výstup 1/Výstup 2)

Tyto sloupce definují, které signály mají vliv na stav specifického výstupu.
Na výběr jsou tyto možnosti:
 Do Nothing (Nedělat nic) – stav výstupu se nebude měnit (výchozí akce);
 Turn on output (Zapnout výstup) – výstup bude trvale zapnutý;
 Turn on output temporarily (Zapnout výstup dočasně) – výstup bude zapnutý po dobu
určenou parametrem 7.3.3.2. Doba aktivace výstupu;
 Turn off output (Vypnout výstup) – výstup bude vypnutý.
Chcete-li každé události přiřadit akci „Nedělat nic“, stiskněte tlačítko [Reset].
Stav výstupu se nemění, pokud se jeho aktuální stav shoduje s výsledkem akce.
7.3.3.2.

Time of output activation (Doba aktivace výstupu)

Parametr definující dobu, po kterou má být výstup zapnutý pro funkce rozšířeného ovládání
výstupů.
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7.4. MONITORING (MONITOROVÁNÍ)
Díky této možnosti můžete určit, které z dostupných signálů generovaných zařízením se
budou přenášet do monitorovací stanice.
POZNÁMKA: Událost „Konfigurace změněna“ vyvolávají změny konfigurace
uskutečněné pomocí SMS nebo GPRS příkazů.
7.4.1.

GPRS On / GPRS Off (Zapnout GPRS / Vypnout GPRS)

V těchto sloupcích definujete signály, které mají být předávány monitorovací stanici pomocí
GPRS přenosu. Existuje možnost odesílat informace o alarmech (o změnách stavu vstupů
z klidového do akčního) a o návratech stavu vstupů z akčního do klidového (o normalizaci).
Chcete-li vysílat jakýkoli signál, stačí, když na něj klepnete (na správný čtvereček na pravé
straně).
Chcete-li zrušit označení všech signálů, klepněte na tlačítko [Clear] (Vymazat).
Chcete-li změnit označení na opačná, klepněte na tlačítko [Invert] (Invertovat).

7.4.2.

SMS On / SMS Off (Zapnout SMS / Vypnout SMS)

V těchto sloupcích definujete signály, které mohou být předávány monitorovací stanici
pomocí SMS zpráv – pokud neexistuje spojení se serverem pomocí GPRS. Existuje možnost
odesílat informace o alarmech (o změnách stavu vstupů z klidového do akčního) a o
návratech stavu vstupů z akčního do klidového (o normalizaci).
Chcete-li vysílat jakýkoli signál, stačí, když na něj klepnete (na správný čtvereček na pravé
straně).
Chcete-li zrušit označení všech signálů, klepněte na tlačítko [Clear] (Vymazat).
Chcete-li změnit označení na opačná, klepněte na tlačítko [Invert] (Invertovat).

LX_Manual_cz-1.11i3

Strana 34 / 62

7.4.3.

Skip initial state (Vynechat počáteční stav)

Tato možnost blokuje zaslání informací o stavu aktivních vstupů v okamžiku zapnutí
napájení. Informace o vstupech budou zaslány serveru po první změně z neaktivního do
aktivního stavu.
Nebude-li vynechání počátečního stavu zvoleno, události „Power“ (Napájení) a
„Battery“ (Baterie) způsobí zaslání informací o napájecím zdroji / baterii během spuštění
zařízení bez ohledu na stav napájecího zdroje / baterie.
7.4.4.

Power loss (Výpadek napájení)

Jednou z dalších možností je monitorování napájecího napětí. Protože v některých objektech
může docházet ke krátkým poklesům napětí, je možné zabránit hlášení tím, že se vloží čas,
po jehož uplynutí bude příslušná informace odeslána.
Hodnota tohoto parametru znamená, že pokles napětí musí trvat po tuto stanovenou dobu,
aby jej zařízení rozpoznalo jako skutečný pokles napětí a tato informace mohla být odeslána.
7.5. RESTRICTIONS (OMEZENÍ)
7.5.1.

SMS authorized phones (Telefony schválené pro SMS)

Uživatel může omezit dálkový přístup k zařízení (prostřednictvím SMS) na určená telefonní
čísla. Seznam čísel (obsahující nanejvýš 5 čísel) určuje, z jakých tel. čísel lze vysílač ovládat
nebo programovat.
Dostupné možnosti:
 Deny all (Vše odmítat): znamená, že SMS komunikace nebude k dispozici.
 Allow all (Povolit vše): znamená, že komunikace je možná z jakéhokoli telefonu.
 Allow chosen (Povolit vybraná čísla): znamená, že komunikace je možná jen z čísel
uvedených v seznamu. Do tohoto seznamu lze vložit až 5 telefonních čísel.
Zvolte možnost „Allow chosen“ pro získání přístupu k oknu umožňujícímu úpravy. Vložte
další čísla a klepněte na tlačítko [Add] (Přidat), aby se čísla přemístila do níže uvedené
tabulky. Chcete-li číslo z tabulky odstranit, umístěte kurzor na řádek s číslem a klepněte na
„Remove“ (Odstranit).
Chcete-li z tabulky odstranit všechna čísla, klepněte na „Remove all“ (Odstranit vše).
Poznámka:
a) Ověření příchozí SMS se provádí porovnáním jejího čísla s čísly v tabulce. Přípustné je
vložení jen části čísla, např. 1234. V důsledku toho budou povolena všechna čísla obsahující
tuto posloupnost, např. 600123456 nebo 601234567.
b) Je-li modem připojen k zařízení OSM.2007, SMS bude odesílat server a do seznamu je
proto nutné uložit jeho číslo.
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7.5.2.

GSM modems authorized phones (Telefony schválené pro GSM
modemy)

Pro připojení ke kanálu CSD může uživatel omezit dálkový přístup k zařízení z GSM
modemů. Komunikovat s vysílačem umožňují jen čísla uvedená v seznamu (až 5 čísel).
Dostupné možnosti:
 Deny all (Vše odmítat): znamená, že telefonická komunikace nebude k dispozici.
 Allow all (Povolit vše): znamená, že telefonická komunikace je možná z jakéhokoli
telefonu.
 Allow chosen (Povolit vybraná čísla): znamená, že telefonická komunikace je možná jen
z čísel uvedených v seznamu. Do tohoto seznamu lze vložit až 5 telefonních čísel.
Zvolte možnost „Allow chosen“ pro získání přístupu k oknu umožňujícímu úpravy. Vložte
další čísla a klepněte na tlačítko [Add] (Přidat), aby se čísla přemístila do níže uvedené
tabulky. Chcete-li číslo z tabulky odstranit, umístěte kurzor na řádek s číslem a klepněte na
„Remove“ (Odstranit).
Chcete-li z tabulky odstranit všechna čísla, klepněte na „Remove all“ (Odstranit vše).
Poznámka:
a) Ověření příchozí CSD zprávy se provádí porovnáním jejího čísla s čísly v tabulce.
Přípustné je vložení jen části čísla, např. 1234. V důsledku toho budou povolena všechna
čísla obsahující tuto posloupnost, např. 600123456 nebo 601234567.
b) Je-li modem připojen k zařízení OSM.2007, CSD spojení bude zajišťovat server a do
seznamu je proto nutné uložit jeho číslo.
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7.5.3.

Validity period of outgoing SMS messages (Doba platnosti odchozích
SMS zpráv)

Uživatel může omezit dobu, po kterou zařízení zasílá informace pomocí SMS zpráv. Časový
limit je definován samostatně pro tyto skupiny informací:





SMS testy zasílané serveru;
SMS události zasílané serveru;
SMS události zasílané uživateli;
Odpovědi na příkazy.

Výběr se provádí ze seznamu hodnot přístupného po klepnutí na šipku vedle výběrové
oblasti. Dostupné možnosti: 5, 10, 15 a 30 minut; 1, 2, 6 a 12 hodin; 1 den, 7 dní a MAX
(žádný čas není specifikován).
7.5.4.

SMS limits (Omezení SMS)

Uživatel může omezit počet SMS zpráv odesílaných vysílačem. Protože hlavním způsobem
přenosu by měl být GPRS přenos, toto omezení je důležité pro snížení nákladů.
Chcete-li získat přístup k níže uvedeným skupinám informací podléhajícím omezení, označte
pole [Turn on SMS limits] (Aktivovat omezení SMS).





SMS testy zasílané serveru;
SMS události zasílané serveru;
SMS události zasílané uživateli;
Odpovědi na příkazy.

Omezení se definuje vložením dvou hodnot:
 Max. SMS quantity (pieces): Tento parametr určuje maximální počet SMS zpráv za
jednotku času (viz nulování počítadla SMS). Tato možnost chrání uživatele před zasíláním
příliš mnoha SMS zpráv, např. v případě poruchy.
 SMS counter reset (Nulování počítadla SMS): Tento parametr určuje časový rozvrh
(v minutách), podle něhož se bude nulovat počítadlo odeslaných SMS zpráv.
7.6. SMS NOTIFICATIONS (SMS OZNÁMENÍ)
Uživatel může definovat zprávy, které budou zaslány na soukromá telefonní čísla v případě
jakékoli události (např. při změně stavu některého vstupu). Zároveň stojí za to si pamatovat
příslušná omezení.
7.6.1.

Phone numbers (Telefonní čísla)

Jedním ze způsobů, jak omezit množství zasílaných informací (pomocí SMS), je definování
seznamu pěti soukromých telefonních čísel. To znamená, že zprávy vysílané vysílačem
budou přijímat jen telefony, jejichž čísla jsou obsažena v tomto seznamu.
Úpravy se provádějí takto:
 Vložte telefonní číslo do pole pro úpravy.
 Klepněte na tlačítko [Add] (Přidat), aby se číslo přemístilo do níže uvedené tabulky.
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 Postup zopakujte (definovat lze až 5 telefonních čísel).

Chcete-li číslo z tabulky odstranit, umístěte kurzor na řádek s číslem a klepněte na
„Remove“ (Odstranit).
Chcete-li z tabulky odstranit všechna čísla, klepněte na „Remove all“ (Odstranit vše).
7.6.2.

Events (Události)

Tato karta umožňuje konfigurovat a upravovat SMS zprávy, které mají být zasílány na
telefonní čísla uvedená v seznamu. Můžete definovat jakýkoli text SMS zprávy s odkazem na
jakoukoli událost ze seznamu (Sabotáž: Aktivace, Obnova; Vstup1: Aktivace, Obnova atd.),
které budou odeslány, pokud dojde k příslušné události. K definování použijte pole pro
úpravy vpravo od seznamu událostí.
Postupujte takto:
a) Ze seznamu si vyberte událost, kterou chcete upravit.
b) Označte čtvereček vedle telefonního čísla, na které se mají SMS zasílat.
c) Je-li pole aktivní, vložte se něho text SMS zprávy.
d) Bude-li označena možnost „Copy the contents from first message“ (Zkopírovat obsah
z první zprávy), pak se výběr a textový obsah automaticky zkopírují z první zprávy,
jinak můžete text do jiného pole zkopírovat ručně pomocí standardních funkcí
Kopírovat a Vložit.
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Poznámky:
 Celkový počet znaků všech SMS zpráv nesmí překročit 2000.
 Každou chybu označte a odstraňte stisknutím tlačítka [Del].
 Text může zkopírovat do dalšího pole pomocí funkcí Kopírovat a Vložit.
7.6.3.

SMS user tests (Uživatelské SMS testy)

Uživatelské SMS testy zasílané na určená telefonní čísla se provádějí nezávisle na
provozním režimu zařízení (GPRS / SMS / GPRS & SMS / Bez serveru). Chcete-li umožnit
cyklické testy, vložte pět telefonních čísel na kartu „SMS Notifications“ (SMS oznámení).
Pak napište svou zprávu pro událost „Test message“ (Zkušební zpráva) a uveďte období
textové zprávy. Označte možnost „Send test every“ (Odesílat test v intervalu) a do dalšího
pole vložte interval odesílání testu. Formát pole intervalu odesílání testu je „celkový počet
dnů, počet hodin:počet minut“. Nezaškrtnutí možnosti „Send test every“ uživatelské SMS
testy deaktivuje.
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7.6.4.

Status (Stav)

Zařízení umožňuje vzdálené dotazy na stav. V tomto poli upravte text zprávy, která se bude
zasílat uživateli jako odpověď na příkaz požadující kontrolu stavu.
Telefonní čísla, která mají povoleno zasílat dotazy na stav, jsou definována volbou
Omezení > Telefony schválené pro SMS.
Odpověď ze zařízení se zasílá na číslo, z něhož byl odeslán dotaz.
Jako odpověď na dotaz o stavu zařízení zasílá jednu SMS zprávu obsahující správný text
definující aktuální výstup, stav vstupu a stav napájení.
Poznámka: Počítadlo „Allowed characters“ (Povolené znaky) informuje o celkovém počtu
znaků, které lze vložit do tabulky.
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7.6.5.

SMS Forward (Přeposlání SMS)

Zařízení je schopné přeposílat přijaté SMS zprávy podle stanovených pravidel. Tato funkce
může být užitečná například tehdy, když GSM operátor odesílá zprávy se stavem účtu SIM
karty instalované v zařízení. Do tohoto okna můžete vložit až 5 pravidel.
Každé pravidlo obsahuje pár: část telefonního čísla odesilatele a telefonní číslo správného
příjemce. V některých případech může být část telefonního čísla odesilatele prázdným
řetězcem, což znamená, že tomuto pravidlu vyhovuje každé telefonní číslo. Všechna pravidla
se zpracovávají v daném pořadí. To znamená, že v některých případech může být SMS
zpráva přeposlána více než jednomu příjemci a/nebo některé z nich mohou být přeposlány
stejnému příjemci více než jednou. Druhý případ může nastat, když existují alespoň dvě
pravidla se stejným telefonním číslem příjemce, jejichž části telefonních čísel odesílatele se
shodují s telefonním číslem odesilatele zprávy.
Poznámka: Za poskytnutí správných pravidel, která nevytvářejí smyčky přeposlaných SMS
zpráv, odpovídá uživatel.
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7.7. LINK CONTROL (KONTROLA KOMUNIKACE)
Tato volba umožňuje automatickou akci zařízení, pokud se přeruší komunikace
s monitorovací stanicí. Týká se to situací, kdy zařízení ztratí spojení s GSM sítí nebo není
možný GPRS přenos.
7.7.1.

GSM

Tuto funkci aktivujte (označte pole [Turn On] (Zapnout)), abyste získali přístup k parametrům
určujícím akci zařízení v případě ztráty spojení s GSM sítí.
Definujte časový limit, po jehož uplynutí má být vysílač znovu připojen k síti. Časový limit
v minutách vložte do pole [Reset after] (Resetovat po).
Poté definujte akci, kterou má zařízení provést. Akci zvolte označením příslušného čtverečku
vedle popisu akce:
 Modem Reset (Reset modemu);
 Device Reset (Reset zařízení);
 Turn on auxiliary output (Zapnout pomocný výstup);
 Turn on sabotage output (Zapnout sabotážní výstup).
Pokud zařízení ztratí spojení s GSM sítí, po rozpoznání této situace počká na uplynutí
stanoveného časového limitu a poté provede naprogramované akce.
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7.7.2.

GPRS

Tuto funkci aktivujte (označte pole [Turn On] (Zapnout)), abyste získali přístup k parametrům
určujícím akci zařízení v případě ztráty GPRS připojení.
Definujte časový limit, po jehož uplynutí má být vysílač znovu připojen k síti. Časový limit
v minutách vložte do pole [Reset after] (Resetovat po).
Poté definujte akci, kterou má zařízení provést. Akci zvolte označením příslušného čtverečku
vedle popisu akce:
 Modem Reset (Reset modemu);
 Device Reset (Reset zařízení);
 Turn on sabotage output (Zapnout sabotážní výstup);
 Turn on auxiliary output (Zapnout pomocný výstup).
Pokud zařízení ztratí spojení s GPRS sítí, po rozpoznání této situace počká na uplynutí
stanoveného časového limitu a poté provede naprogramované akce.
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7.8. RS-232

7.8.1.

Serial port settings (Nastavení sériového portu)

Vysílač je vybaven sériovým portem RS-232, pomocí kterého je možno navázat spojení a
zasílat informace z připojeného zařízení. Používání tohoto spoje vyžaduje definovat jeho
parametry. Za tímto účelem zvolte parametry z této tabulky:
Parametr

Hodnota

Baud rate (přenosová rychlost) (bit/s) 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
115200
Data bits (Datové bity)
5, 6, 7, 8
Parity (Parita)

žádná, sudá, lichá, znak, mezera

Stop bits (Stop bity)

1, 2

Flow control (Řízení toku dat)

žádné, RTS, CTS, RTS/CTS

Zvolené parametry musí odpovídat nastavením portu RS-232 v zařízení, s nímž má vysílač
spolupracovat.
7.8.2.

Buffer flushing (Vyprázdnění bufferu)

Data přijatá z připojeného zařízení se ukládají do bufferu vysílače. Kapacita tohoto bufferu je
511 bajtů. Definujte kritéria, jejichž splnění vyvolá přenos dat do vysílače monitorovacího
systému. K dispozici jsou tyto možnosti:
– po přijetí znaku ASCII;
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– po vypršení definovaného času;
– po přijetí definovaného počtu znaků.
Pro každou možnost je k dispozici seznam dostupných hodnot, kterým lze procházet po
klepnutí na příslušnou šipku.
Vysílač řídí obsah bufferu tak, aby byla splněna stanovená kritéria. Dodržuje přitom toto
pořadí: vybraný znak, čas, počet znaků.
Vyprázdnění bufferu (přenos) následuje po splnění jednoho z kritérií.
7.8.3.

Advanced port settings (Rozšířené možnosti portu)

7.8.3.1.

Disable data receiving (Vypnutí příjmu dat)

Tato volba umožňuje blokovat data přijatá ze zařízení připojeného k portu RS-232 vysílače.
Používá se v případě poruchy nebo v situaci, kdy je zařízení řízeno vysílačem LX.
7.8.3.2.

Disable data sending (Vypnutí odesílání dat)

Tato volba umožňuje blokovat odesílání dat do zařízení připojeného k portu RS-232 vysílače.
Toto opatření zabraňuje náhodnému nebo neoprávněnému ovládání zařízení.
7.8.3.3.

Half duplex mode (Poloduplexní režim)

Tato volba zajišťuje automatické blokování příjmu dat (prostřednictvím RTS), když vysílač
začíná odesílat data do zařízení.
7.8.3.4.

Tests sent by device connected to port (Testy zařízení připojeného
k portu)

Pokud zařízení připojené k portu vysílače generuje periodické testy připojení, tyto testy může
vysílač LX kontrolovat. Chcete-li tuto možnost využít (po její aktivaci), vložte textovou zprávu
a definujte frekvenci (v poli „Test presence every [s]“ (Interval testu přítomnosti [s])).
Navíc může uživatel určit, zda se budou zasílat textové zprávy serveru. Pokud tato možnost
není zvolena, je nutné zajistit, aby zatímco zařízení připojené k portu vysílače nezašle
textovou zprávu vysílači, patřičnou zprávu zaslal serveru vysílač LX (viz kapitola 7.4. Testy
RS-232).
7.9.

PHONE LINE6 (TELEFONNÍ LINKA)

Zařízení je připojeno k externí pevné telefonní lince. Ta se může používat k přenosu dat
z ústředny EZS. Navíc může vysílač sbírat informace z ústředny pomocí svého telefonního

6

Týká se vysílače LX-20.
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komunikátoru a pak je přenášet pomocí GPRS spoje. Aby byla zajištěna správná činnost
zařízení, je nutné definovat níže uvedené parametry.
7.9.1.

Phone line (Telefonní linka)

Na této kartě se určují nastavení telefonní linky.

7.9.1.1.

External phone line (Externí telefonní linka)

Je-li zvolena (aktivována) tato funkce, vysílač bude spolupracovat s linkou veřejné
komutované telefonní sítě (PSTN). Přenos dat z ústředny EZS je tak možný dvěma způsoby:
pomocí GPRS spoje a pomocí standardní telefonní linky.
7.9.1.2.

Monitor external phone line voltage (Monitorovat napětí externí telefonní
linky)

Pokud se přenos uskutečňuje dvěma způsoby, je nezbytné, aby provozovatel
monitorovacího systému dostával informace o přístupu k externí telefonní lince. Výběr této
možnosti povede k tomu, že když klesne napětí telefonní linky (na dobu delší než minimální
časový limit), bude to signalizováno příslušnou zprávou zaslanou pomocí GPRS.
Poznámka: Vysílač bude simulovat přístup k telefonní lince, když
 PSTN linka nebude připojena;
 PSTN linka bude připojena, ale nebude aktivována – možnost z oddílu 7.9.1.1.;
 budou aktivovány možnosti z oddílů 7.9.1.1. a 7.9.1.2. a napětí na svorkách TIP-RING
klesne pod 8 V.
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7.9.1.3.

Report off-hook time longer than (Hlášení o vyvěšení telefonu)

Je-li k paralelnímu výstupu komunikátoru ústředny EZS připojen telefonní přístroj (na svorky
T1-R1 vysílače), zvednutí telefonu zabrání výměně dat mezi ústřednou EZS a vysílačem.
Existuje možnost tuto situaci kontrolovat. Volba této možnosti způsobuje zaslání zprávy
monitorovací stanici, bude-li zvednutí telefonu trvat déle než stanovený časový limit.
Poznámka: Zařízení se bude takto chovat, bude-li pracovat s novým protokolem. Bude-li
vysílač pracovat v emulačním režimu PX (viz kapitola 7.2), výše uvedená situace povede
k vyslání zprávy „No telephone line“ (Žádná telefonní linka).
7.9.1.4.

Report when intervals are longer than (Hlášení „Příliš dlouhé intervaly“)

Tato možnost se používá, když v konfiguraci PSTN linka – vysílač LX – ústředna EZS nejsou
jiná telekomunikační zařízení. Bude-li takové zařízení připojeno a bude vytočeno telefonní
číslo (a uskuteční se volání), pak po vypršení definovaného časového limitu (počítaného od
vytočení poslední číslice) vysílač odešle zprávu. Tato operace zabraňuje neoprávněné
instalaci dodatečných zařízení.
Poznámka: Zařízení se bude takto chovat, bude-li pracovat s novým protokolem. Bude-li
vysílač pracovat v emulačním režimu PX (viz kapitola 7.2), výše uvedená situace povede
k vyslání zprávy „No telephone line“ (Žádná telefonní linka).
7.9.1.5.

Generate dial tone (Generovat vyzváněcí tón)

Některé ústředny EZS vyžadují, aby byl při připojení přijímače k lince aktivován vyzváněcí
tón. Pro umožnění spolupráce s vysílačem je možné dosáhnout toho, aby vysílač takový tón
generoval.
7.9.2.

First/second phone number (První a druhé telefonní číslo)

Pro zajištění správné spolupráce mezi vysílačem a ústřednou EZS v DTMF režimu je nutné
učit některé parametry. Níže popsané funkce jsou analogické pro obě telefonní čísla, která
lze uložit do paměti zařízení.
7.9.2.1.

DTMF phone number (DTMF telefonní číslo)

Je to číslo, které je uloženo do paměti ústředny EZS. Má-li ústředna vyslat informaci o
události, vytočí toto číslo. Přenos této informace pomocí GSM (GPRS) bude možný, bude-li
toto číslo shodné s číslem vloženým do vysílače.
7.9.2.2.

Handshake delay (Zpoždění Handshake)

Tento parametr definuje dobu, po jejímž uplynutí vysílač vygeneruje pro ústřednu EZS
potvrzení(Handshake), že vytočené číslo bylo správné. Výchozí nastavení je 2,0 sekundy.
Evropská norma pro tuto hodnotu stanoví rozsah 0,5 až 12,5 sekundy.
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7.9.2.3.

Protocol (Protokol)

Volba protokolu pro přenos dat, který používá ústředna EZS a je přijatelný pro monitorovací
stanici. Dostupné možnosti jsou tyto: ContactID, Ademco Fast, a DTMF.

Poznámky:
1) Pro všechny protokoly můžete použít tyto možnosti:
 [Enable SMS sending] (Umožnit zasílání SMS), což znamená, že pokud neexistuje
GPRS spojení, data se budou odesílat pomocí SMS (je-li tento režim dostupný).
 [Don’t transmit data when external phone line is available] (Nepřenášet data, je-li
k dispozici externí telefonní linka), což znamená, že je-li k dispozici externí PSTN
linka, pak tato linka bude použita pro přenos z ústředny EZS.
2) Možnost [Disable CRC checking] (Vypnout kontrolu CRC) lze použít pro formáty
ContactID a Ademco. Některé ústředny EZS generují zprávy s chybným kontrolním
součtem přenášených dat. Zařízení pak není schopno potvrdit příjem dat a v důsledku
toho se ústředna pokouší data zasílat znovu a znovu (až do provedení všech stanovených
pokusů). Pokud zvolíte tuto možnost, výše uvedenému problému se vyhnete.
3) V případě DTMF protokolu získáme přístup ke specifickým parametrům použitým ke
generování některých řídicích signálů.
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7.10.

FIRMWARE

Zařízení je vybaveno vestavěným bootloaderem, který umožňuje aktualizovat a vyměňovat
firmware. Během programování se zobrazují všechny prováděné operace.

Postupujte takto:
a) Spusťte konfigurační program.
b) V průvodci konfigurací zvolte možnost „Firmware“.
c) Otevřete soubor s novým firmwarem (klepněte na tlačítko [Open] (Otevřít), abyste
mohli soubor vyhledat).
d) Zvolte režim přenosu: local (místní) nebo remote (dálkový).
Poznámka: Postup instalace firmwaru do zařízení je analogický jeho programování.
Příslušný postup naleznete v kapitole 8 Programování zařízení.
e) Klepnutím na tlačítko [Start] spusťte výměnu firmwaru.
f) Průběh zavádění se zobrazuje ve zvláštním okně.
g) Až zavádění skončí uzavřete okno.
Od tohoto okamžiku bude zařízení pracovat pod kontrolou nového firmwaru.
Poznámka: Výše uvedený postup je třeba provádět s náležitou opatrností, aby se
vyloučil nesprávný provoz zařízení.
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7.11.

DEVICE MONITOR (MONITOR ZAŘÍZENÍ)

„Monitor zařízení“ poskytuje v reálném čase informace o stavu zařízení. Chcete-li tuto funkci
použít, zařízení musí být připojeno k osobnímu počítači pomocí kabelu LX-DATA (černý
kabel se zástrčkou DEBUG). V poli „Port“ musí být vybrán správný port RS-232. „Monitor
zařízení“ poskytuje tyto informace:
• indikaci střídavého napájení;
• indikaci stavu baterie;
• indikaci PSTN linky;
• indikaci úrovně signálu GSM sítě;
• měření úrovně bitové chybovosti (BER);
• monitorování stavu vstupů a výstupů;
• typ nebo sériové číslo zařízení;
• revize firmwaru a hardwaru;
• čas zařízení;
Tyto parametry se též zobrazují v okně LOG jako text. Všechny tyto údaje lze uložit do
souboru.
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7.12.

EVENTS HISTORY (HISTORIE UDÁLOSTÍ)

„Historie událostí“ poskytuje informace o posledních událostech uložených v paměti zařízení
LX. Vysílač LX je schopen uložit 192 kB dat, což je asi 8000 událostí. Historii je možné číst
jak pomocí GPRS připojení, tak portu RS-232. Ve druhém případě lze data do osobního
počítače zasílat jen (bílým) kabelem LX-PROG. Správný port RS-232 nebo GPRS připojení
je nutné zvolit v poli „Choose connection kind“ (Zvolit druh připojení). Po vložení servisního
kódu a klepnutí na tlačítko „Open“ (Otevřít) se údaje o událostech stáhnou z paměti vysílače
LX. Po správném načtení lze přistupovat k funkcím jako „Filtering“ (Filtrace) a
„Charts“ (Grafy). Obě tyto funkce lze využít k rychlé diagnostice zařízení.
Poznámka: Tuto vlastnost mají zařízení LX10 se sériovými čísly vyššími než 40583 a
zařízení LX20 se sériovými čísly vyššími než 44309.
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8.

PROGRAMOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Programování zařízení je možné pomocí konfiguračního programu „Konfigurátor GPRS
vysílačů“ popsaného v kapitole 5. Chcete-li zařízení naprogramovat, musíte se k němu
připojit.
V závislosti na režimu připojení existují dva způsoby programování.
8.1.

PROGRAMOVÁNÍ KABELEM

Chcete-li zařízení naprogramovat kabelem, postupujte takto:
a) Spojte připojovací místo PROG (na plošném obvodu) s COM portem počítače pomocí
servisního kabelu(bílý kabel, LX- PROG) do portu RS-232.
b) Připojte napájecí zdroj ke svorkám +12V a GND (zem). Po připojení a rozpoznání
programovacího kabelu modul tento stav signalizuje pomocí LED diod: zelená se krátce
rozsvítí a červená bude blikat.
c) Spusťte software a definujte volitelné parametry zařízení (popis naleznete v kapitole 6 této
příručky). Vložte správný PIN kód SIM karty.
d) Nastavení uložte do paměti zařízení. Průběh ukládání se zobrazuje ve zvláštním okně.

Progress = Postup; Status = Stav

e) Po uložení vypněte napájecí zdroj a odpojte servisní kabel.
f) Vložte SIM kartu. Připojte kabel modulu podle návodu v kapitole 4. Zapněte napájecí
zdroj.
g) Zařízení je připraveno přenášet data.
8.2.

DÁLKOVÉ PROGRAMOVÁNÍ

Dálkové programování zařízení je možné, když:
 uživatel používá konfigurátor vysílače GPRS a GSM modem připojený k osobnímu
počítači;
 uživatel používá přijímač monitorovacího systému OSM.2007.
V prvním případě je dálkové programování možné pomocí CSD kanálu a příslušný postup je
analogický místnímu programování, až na to, že z možností připojení (viz kapitola 6.3.5.2.
Dálkové připojení – CSD spoj) je nutné zvolit „GSM modem“.
Poznámka: Dálková konfigurace s použitím CSD kanálu je možná, jen když je aktivován
přenos CSD dat jak pro SIM kartu vloženou do zařízení, tak pro SIM kartu instalovanou
v GSM modemu.
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Ve druhém případě je nutné definovat dálkový spoj na základě parametrů systému OSM.
2007, v souladu s popisem v kapitole 6.3.5.2. Dálkové připojení – GPRS spoj. Protože
systém OSM.2007 sbírá (a vysílá) informace výhradně ze zařízení uložených v databázi,
první operací provedenou v rámci dálkového programování musí být správná registrace
zařízení. Příslušný postup je popsán v provozní příručce systému OSM.2007.
8.2.1.

První programování zařízení

Protože zařízení nemá definováno parametry pro přístup ke GPRS síti a k systému OSM.
2007, programování musí začít definováním těchto parametrů.
Bez ohledu na definování těchto parametrů musí být první provedenou operací registrace
zařízení do databáze systému OSM.2007.
Před dálkovým programováním uživatel zkontroluje, zda je v zařízení nainstalována SIM
karta (s výhradami uvedenými v oddílu 7.1.5.3.) a zda je zařízení připojeno k napájecímu
zdroji. Uživatel musí znát sériové číslo zařízení a telefonní číslo SIM karty.
Postupujte takto:
a) Pomocí konzoly systému OSM.2007 umístěte kurzor na správné zařízení na kartě
„Devices“ (Zařízení).
b) Klepněte na možnost „Config.“ (Konfigurace) a zvolte funkci „Set Configuration“ (Nastavit
konfiguraci), aby se zobrazily parametry.
c) Vložte adresu serveru, port serveru a APN. Klepněte na OK a systém zašle do zařízení
zadané parametry (pomocí SMS).
d) Počkejte, až se zařízení spojí se serverem (na kartě „Devices“ to bude vyznačeno
zelenou barvou).
e) Spusťte software a definujte možnosti zařízení (popis naleznete v kapitole 7 této příručky).
f) Zvolte možnost „Send“ (Odeslat), aby se zobrazilo nové okno, a zvolte dálkové připojení
(karta GPRS). Uložte nastavení do paměti zařízení. Průběh ukládání se zobrazuje ve
zvláštním okně.
g) Po dokončení této akce ukončete průvodce konfigurací.
h) Zařízení je připraveno přenášet data.
8.2.2.

Přeprogramování zařízení

Protože zařízení má definováno parametry pro přístup ke GPRS síti a k systému OSM.2007,
je možné je programovat kdykoli.
Je-li zařízení nainstalováno v zabezpečeném objektu, vybaveno SIM kartou a připojeno
k napájecímu zdroji, postupujte takto:
a) Spusťte průvodce konfigurací a definujte možnosti zařízení (popis naleznete v kapitole 7
této příručky).
b) Zvolte možnost „Send“ (Odeslat), aby se zobrazilo nové okno, a zvolte dálkové připojení
(karta GPRS). Uložte nastavení do paměti zařízení. Průběh ukládání se zobrazuje ve
zvláštním okně.
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Progress = Postup; Status = Stav

c) Po dokončení této akce ukončete průvodce konfigurací.
d) Zařízení je připraveno přenášet data v souladu s novými nastaveními.
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9.

PŘÍJEM SMS ZPRÁVY

GPRS modul přijímá speciálně připravenou SMS. Nebude-li přijatá SMS správná, bude
automaticky stornována a zařízení neprovede žádnou akci.
Jak bylo uvedeno dříve, zařízení může pracovat ve dvou režimech:
 s nově šifrovaným protokolem (LX);
 s protokolem PX.
V závislosti na provozním režimu existují různé příkazy umožňující ovládat zařízení.
9.1.

PROTOKOL LX

Pro zasílání některých příkazů pomocí jedné SMS je přijatelný níže uvedený formát zprávy
(každý příkaz bude oddělen MEZEROU):
SERVISNÍ KÓD█PŘÍKAZ█PŘÍKAZ█………
kde:
SERVISNÍ KÓD
█
PŘÍKAZ

= servisní kód vysílače
= mezera
= příkaz (viz tabulka dole)

Seznam příkazů
DISC

Ruší aktivní TCP připojení.

KILL

Resetuje modem; po provedení příkazu je zasláno
potvrzení.
RESET
Resetuje vysílač. Poznámka: Všechny neodeslané události
budou ztraceny.
OUT=outNr,stav
Zapíná nebo vypíná výstupy. outNr specifikuje číslo výstupu
(0 = TMP, 1 = AUX), stav specifikuje požadovaný stav
výstupu (0 = vypnutý, 1 = zapnutý). Zde jsou přípustné
kombinace:
OUT=0,0 – vypíná výstup TMP
OUT=0,1 – zapíná výstup TMP
OUT=1,0 – vypíná výstup AUX
OUT=1,1 – zapíná výstup AUX
CMD=[časový_limit],příkaz
Vydává AT příkaz GSM modemu a přijímá odpověď.
Volitelný parametr časový_limit definuje dobu, kterou má
modem na odpověď. Tato doba se určuje v sekundách a její
rozsah je 1-30 sekund. Není-li časový_limit specifikován,
předpokládají se 3 sekundy.
DESC
Vrací popis vysílače, sériové číslo (hexadecimální) a verzi
firmwaru.
GETSTATUS
Vrací stav vysílače. Zasílá zpět text odpovídající definici
v kapitole 7.6.4.
GETPARAM=název_parametru Získává požadovaný parametr: SERVER, PORT, APN, UN,
PW, DNS1, DNS2, SMS, SMSPERIOD.
GETCFG
Získává primární komunikační parametry zařízení ve formě:
SEVER:PORT,APN UN PW,DNS1.
APN=apn
Přístupový bod ke GPRS síti. Parametr je třeba získat od
operátora mobilní sítě. Pokud adresa APN obsahuje
mezeru, pak celou adresu obklopte uvozovkami, např. “moje
apn“.
UN=un
Uživatelské jméno pro APN. Tento parametr je třeba získat
od operátora telefonní sítě. Pokud uživatelské jméno pro
APN obsahuje mezeru, pak celé jméno obklopte
uvozovkami, např. “moje uživatelské jméno“.
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PW=pw
SERVER=server
PORT=port
DNS1=dns1
DNS2=dns2
SMS=telefonní_číslo
SMSPERIOD=čas
OLD
RLIMIT
RLIMIT=maska_vstupů

FLUSH=x

Heslo pro APN. Tento parametr je třeba získat od operátora
telefonní sítě. Pokud heslo pro APN obsahuje mezeru, pak
celé heslo obklopte uvozovkami, např. “moje heslo“.
Adresa serveru; může mít formu IP adresy nebo
doménového jména.
Číslo portu serveru
Specifikuje adresu primárního DNS serveru (je potřebná,
pokud má adresa serveru tvar doménového jména).
Specifikuje adresu sekundárního DNS serveru (je potřebná,
pokud má adresa serveru tvar doménového jména).
Telefonní číslo serveru. V případě výpadku GPRS spojení
se SMS s událostmi zasílají na toto číslo.
Definuje interval v minutách mezi testovacími SMS
zprávami zasílanými serveru.
Přepíná zařízení pracující v režimu šifrovaného protokolu
(LX) do emulačního režimu PX.
Ruší automatické dočasné uzamknutí všech vstupů.
Ruší vybrané automatické dočasné uzamknutí.
Parametr je dekadické číslo tvořené 9bitovým slovem: A9…
A2, A1, kde A1 znamená TAMPER (sabotáž), A2 vstup 1 a
A9 vstup 8
PŘÍKLAD:
RLIMIT=7 ruší uzamknutí vstupů: TAMPER, IN1 a IN2
RLIMIT=1 ruší uzamknutí vstupu TAMPER
Vyprazdňuje buffer událostí, kde x je:
 2 – historie systémových událostí

Poznámka: Příkazy DESC, CMD, GETSTATUS, GETPARAM, GETCFG vyžadují
samostatnou SMS zprávu, proto jednomu příkazu bude odpovídat jedna SMS.
Příklady příkazů a reakcí zařízení:
Nastavení parametrů:
1111█APN=general.t-mobile.uk█SERVER=89.112.43.78█PORT=6670█
SMS=500445566█SMSPERIOD=25
Ověření parametrů:
Dotaz: 1111█GETCFG
Odpověď: 89.112.43.78:6670,general.t-mobile.uk██
Dotaz: 1111█GETPARAM=SMS
Odpověď: 500445566
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9.2.

PROTOKOL PX

Níže uvedený formát zprávy umožňuje odesílat některé příkazy pomocí jedné SMS (každý
příkaz bude oddělen mezerou):
SERVISNÍ KÓD█PŘÍKAZ█PŘÍKAZ█..........
kde:
SERVISNÍ KÓD
█
PŘÍKAZ

= servisní kód zařízení
= mezera
= příkaz (viz tabulka dole)

Seznam příkazů
NEW
STAT

Přepíná zařízení pracující v emulačním režimu PX do
režimu šifrovaného protokolu (LX).
Dotaz na skutečný stav modulu

VER

Zjištění verze firmwaru zařízení

TMP1

Zapíná výstup TMP

TMP0

Vypíná výstup TMP

AUX1

Zapíná výstup AUX

AUX0

Vypíná výstup AUX

INT_ON

Uzamknutí vstupu T (sabotáž)

IN1_ON

Uzamknutí vstupu 1

IN2_ON

Uzamknutí vstupu 2

IN3_ON

Uzamknutí vstupu 3

IN4_ON

Uzamknutí vstupu 4

IN5_ON

Uzamknutí vstupu 5

IN6_ON

Uzamknutí vstupu 6

IN7_ON

Uzamknutí vstupu 7

IN8_ON

Uzamknutí vstupu 8

INA_ON

Uzamknutí všech vstupů (bez vlivu na sabotážní vstup)

INT_OFF

Odemknutí vstupu T (sabotáž)

IN1_OFF

Odemknutí vstupu 1

IN2_OFF

Odemknutí vstupu 2

IN3_OFF

Odemknutí vstupu 3

IN4_OFF

Odemknutí vstupu 4

IN5_OFF

Odemknutí vstupu 5

IN6_OFF

Odemknutí vstupu 6

IN7_OFF

Odemknutí vstupu 7

IN8_OFF

Odemknutí vstupu 8

INA_OFF

Odemknutí všech vstupů (bez vlivu na sabotážní vstup)

KILL

Reset GSM modemu

Poznámka: Příkazy IN4_ON až IN8_ON a IN4_OFF až IN8_OFF jsou k dispozici jen pro
vysílač LX10.
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10. INDIKACE POMOCÍ LED DIOD
Účelem LED diod (dvou7 nebo čtyř 8) namontovaných přímo na plošném obvodu je indikovat
skutečný stav zařízení.
10.1.

PŘIHLÁŠENÍ KE GSM SÍTI

Po vložení SIM karty do zařízení a zapnutí napájecího zdroje následuje přihlášení ke GSM
systému.
LED diody

Popis

Zelená

Červená

Přihlášení ke GSM síti

10.2.

DOSAH GSM (SÍLA SIGNÁLU)

Blikání zelené diody indikuje GSM signál (1-8 bliknutí).
GPRS režim zařízení je signalizován rozsvícením zelené diody na dvě sekundy, jakmile je
zjištěn signál. Pokud po signalizaci dosahu dioda na dvě sekundy zahasne, zařízení je
v SMS režimu. Indikace dosahu GSM se během přenosu dat přeruší a po vyslání dat se
obnoví.
Popis

LED diody
Zelená

Červená

Síla GSM signálu = 8
GPRS režim
Síla GSM signálu = 6
SMS režim

7

Týká se vysílače LX10.

8

Týká se vysílače LX20.
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10.3.

PŘENOS DAT

Probíhající přenos dat indikuje zelená dioda.
LED diody

Popis

Zelená

Červená

GPRS přenos
SMS přenos
10.4.

PŘÍJEM DTMF9 DAT

Žluté diody označené jako DTMF a STATUS indikují skutečný stav během příjmu dat
z ústředny EZS.
LED
Signalizace
dioda
STATUS
DTMF

(handshake)

6 číslic telefonu

9

(kissoff)

16 číslic ContactID

Týká se vysílače LX20.
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10.5.

PROGRAMOVÁNÍ

Po rozpoznání programovacího kabelu diody indikují programování.
LED diody

Popis

Zelená

Červená

Připojen servisní
kabel
Programování v CSD
režimu

10.6.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Během programování je indikována činnost bootladeru. Dojde-li během aktualizace k chybě,
bootlader zůstává v zařízení a zařízení lze naprogramovat i jinak.
LED diody

Popis
V zařízení není žádný
program

Zelená

Červená

(1/s)

Aktualizace softwaru
Dešifrování přijatého 10 s
firmwaru
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10.7.

CHYBA SIM KARTY

V případě problémů se SIM kartou to zařízení oznamuje pomocí LED diod OK a ERROR.
LED dioda

Signalizace

OK
(zelená)
ERROR
(červená)
10.8.

CHYBA SYSTÉMU

Během provozu může dojít k chybám. Jakákoli chyba je indikována nepřetržitým svitem
červené diody. Většinou jde o problém komunikace s modemem nebo SIM kartou.

11.

PŘEHLED ZMĚN
Datum/změna

Popis

27. 3. 2009 / 1.10i1

Doplněn monitor zařízení; aktualizován seznam příkazů.

17. 4. 2009 / 1.11i2

Aktualizován firmware a konfigurátor GPRS.

5. 2. 2010 / 1.11i3

Doplněny uživatelské SMS testy a historie událostí.
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