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1. Popis 
 
Modul PCS250G SWAN je systémový modul připojený na 
ústřednu nebo modul IP150 a slouží pro přenos událostí 
do aplikace Insite Gold nebo na PCO přes GPRS síť. Modul 
PCS250G SWAN podporuje dvě SIM karty pro redundanci  
poskytovatele sítě.  Pokud má SIM1 problémy se sítí, 
PCS250G SWAN se automaticky přepne na SIM2 ( pokud 
je nainstalována ). Při následném spojení na operátora 
SIM2 je odeslána zpráva o ztrátě spojení SIM1.  
PCS250G SWAN se bude snažit po 15 minutách přejít zpět 
na kartu SIM1. Pokud problém na SIM1 přetrvává, bude 
se přihlašování opakovat každých 15 minut. V případě 
zapnutého hlídání probíhá pokus o přepnutí zpět na kartu 
SIM1 pouze o půlnoci, jinak SIM2 zůstává primárním 
kanálem až do vypnutí střežení. 
Zjištění problémů s připojením k síti na jedné SIM je vždy 
signalizováno jako trouble. Po obnově komunikace 

původní SIM je uživatel informován. 
  
 
 
 
 
1.1. Použití 
GPRS/HSDPA – komunikace s App Insite Gold 
Modul zajišťuje spojení ústředny s aplikací Insite Gold. 
Díky ní může uživatel systém monitorovat, zapnout, 
vypnout, PGM, Access. 
GPRS/HSDPA - přenos událostí na IPR512 
Modul zajišťuje přenos událostí přes datovou síť operátora 
z ústředny na přijímač IPR512/1024 
GPRS/HSDPA - přenos dat do PC 
Pomocí sítě operátora je možný  přenos dat mezi 
ústřednou a programem BabyWare. 
SMS - informace o stavu  
Modul PCS250 může přenášet SMS o stavu systému na 
mobilní telefon. Do textu SMS jsou názvy podsystémů, 
zón a uživatelů převzaty z ústředny (klávesnic). Pro 
přenos SMS lze volit tyto skupiny událostí: POPLACH, 
ZAPNUTO / VYPNUTO, PORUCHA, OBNOVA. 
SMS - ovládání ústředny 
Pomocí zpráv SMS lze ústřednu ZAPNOUT / VYPNOUT. 
SWAN  
V případě ztráty spojení se serverem SWAN je iniciován 
restart a odeslána poruchová SMS 
 
Díky technologii SWAN nemusíte pro vzdálené 
připojení softwarem k ústředně nic nastavovat ani 
není nutná veřejná IP adresa na SIM. Modul se po 
přihlášení k operátorovi sám automaticky 
zaregistruje k serveru SWAN, který pak zajišťuje  
navázání spojení.  
  
 
 
 
 
1.2. Funkce 
Kontrola komunikace s ústřednou 
V okamžiku, kdy PCS250G SWAN ztratí komunikaci 
s ústřednou pošle na IPR512/1024 zprávu o této poruše. 
Detekce zarušení 

Pokud je detekováno zarušení signálu je vyvolána porucha 
a ústředna může předat zprávu na PCO po pevné lince 
(pokud je připojena). 
Redundantní spojení 
V případě výpadku sítě operátora SIM1 modul 
automaticky přejde na SIM2 
Tamper modulu 
Tamper signalizuje jak otevření krytu, tak sejmutí 
z montážní plochy (nutno povolit v ústředně a 
přišroubovat) 
 
 
 

 
1.3. Vlastnosti 
 

Přenos dat Konektor ústředny Serial 

Combo sestava Konektor modulu IP150 

Napájení 
Interní z ústředny/externí 12-
15VDC 

Odběr 

100mA v klidu, započítat do zálohy 

Během přenosu 450mA, špičkově 
až 1,2A (pokryje baterie ústředny, 
není potřeba počítat do odběru) 

Výstupní výkon 

2W 850 / 900 MHz 

1W 1800 / 1900 MHz 

UMTS/HSDPA 900/2100 0,25W 

Pracovní teplota 0 – 50°C 

Kryptování dat 
128-bit (MD5 a RC4), 256-bit 
(AES) 

Konektor 
IN-field program 

Pro připojení I307 za účelem 
upgrade firmware  

SMS protokol 8-bit nebo 16-bit 

Síť - spojení 
SWAN 

Pevná veřejná IP adresa na SIM 

 
 
 
 
1.4. Signalizace LED PCS250G 

 
 
 
 

 
1.5. Kompatabilita 
 

EVO 
EVO192 od verze 2.02 
EVOHD od verze 1.20 

SP Ústředny série Spectra SP od verze 3.42 

MG Ústředny série Magellan MG od verze 4.04 

IP150 Od verze 4.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis Vlastnost 

SIM1 
SIM2 

Svítí zeleně – SIM nainstalována 
Bliká rychle zeleně – přenos dat 
Bliká pomalu zeleně – přihlašování do sítě 
Svítí červeně – vadná SIM karta 
Nesvítí – SIM není vložena 

GPRS Svítí –  modul pracuje v režimu GPRS 
Bliká rychle – přenos dat 

SIGNAL Síla signálu sítě (3=max) 

GSM  
až  
SIM1 

Postupné probliknutí diod GSM-GPRS-SIM2-
SIM1 (zelená-zelená-červená-červená) 
Ztráta komunikace s ústřednou nebo IP150 
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2. Instalace 
 
2.1. Výběr místa 
Modul PCS250G SWAN je dodáván s vlastním boxem. Při 
výběru místa pro instalaci je potřeba zohlednit pracovní 
teplotu -10 až 50°C. Vždy před provedením instalace 
zkontrolujte sílu signálu. Pokud v systému používáte 
bezdrátovou nadstavbu pro ústřednu i modul PCS musíte 
mezi anténami dodržet vzdálenost minimálně 1,5m. Je 
nepřípustné instalovat antény vedle sebe. 

 
 
2.2. Tamper modulu 
Narušení tamperu modulu je přenášeno do ústředny, jeho 
vyhodnocování je nutné povolit. Pro ústřednu EVO192 
povolíme parametr 7 na sekci [2950]. 
 
 
2.3. Popis PCS250G 
 

Číslo Popis 

1 Konektor antény MMCX 

2 Konektor In-field pro upgrade firmvare 

3 Nepoužito 

4 Externí napájení 

5 Konektor seriové komunikace s ústřednou 

6 Trhací kontakt tamperu (sejmutí ze zdi) 

7 Mikrospínač tamperu 

8 Signalizace LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4. Vložení SIM karty 
SIM kartu vkládejte při odpojeném napětí od PCS250G! 

Primárně je pro komunikaci využitá SIM1. SIM2 nemusí 
být vložena, slouží jako záložní v případě ztráty sítě SIM1.  
U SIM karty si v mobilním telefonu ověřte zasílání 
SMS zpráv. SIM karta musí mít zakázaný PIN. 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Popis PCS265 

 

 
 
Číslo Popis 

1 Montážní otvory 

2 Konektor antény MMCX 

3 Trhací kontakt tamperu (sejmutí ze zdi) 

4 Konektor sériové komunikace s ústřednou 

5 Konektor Upgrade pro aktualizaci 

6 Mikrospínač tamperu krytu 

 
Vzhledem k tomu, že PCS brány jsou elektronická zařízení 
pracující dlouhodobě bez dozoru a nelze vyloučit závadu 
vzniklou například přepětím, doporučujeme vždy používat 
SIM karty s omezenou platbou. Je možné využít SIM 
s kreditem, kde je potřeba vyčerpání kreditu hlídat a 
kredit dobíjet. Elegantní řešení je využití SIM karet, kde je 
možné použít omezení maximální provolané částky.  
 

Upozorňujeme, že na provolané vysoké částky se 
záruka nevztahuje a náhradu nelze vyžadovat. 

 
 

 

1 

2 

3 

4 

 8 

5 

7 

6 
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2.6. Přímé připojení k ústředně sériovým kabelem 
Brány PCS250G SWAN přenáší jen v datovém pásmu, připojuje se tedy pouze do konektoru SERIAL. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Po připojení k ústředně je nutné načíst moduly, [955/4006] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 PCS 265 SWAN 
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Na svorky 
+12V 
0V 
připojte 
externí zdroj 

Konektor 
SERIAL 

Konektor 
SERIÁL OUT 

Konektor 
PANEL 

Konektor 
SERIAL 

COMCABLE 

2.7. Připojení k ústředně v COMBO setu pomocí IP150  
Modul umožňuje připojení komunikátoru PCS250G jako záložní přenosovou trasu. Tím je dosaženo zálohovaného datového 
přenosu na přijímač IPR. 
Instalace 
Nejprve připojte modul PCS k modulu IP150 pomocí COMCABLE (dodávaný samostatně), pak připojte modul IP150 k ústředně 
na konektor SERIAL. Pro modul PCS je doporučován externí zdroj napájení (lze také připojit na BELL+ a AUX-).  
Poruchy 
V případě přenosových problémů na trase IP150 – IPR1024 převezme komunikaci modul PCS, jsou odeslány poruchové SMS.  
Při výpadku dat telefonního operátora se porucha zobrazí v logu IP150 a je zaslána mailem. 
Firmware 
IP150 (od verze 1.23) 
PCS250G (od verze 4.00) 
IPR512/1024 (od verze 2.40) 
Nastavení 
Ústředna: 
• Povolte přenos IP / GPRS zpráv [806/2975] 
• Naprogramujte číslo objektu [918-9/2976-2983] 
• Nastavte formát zpráv ACID [810/3070] 
• Nastavte data IP přijímače 
IP150 
• Ujistěte se, že máte správný DNS 
PCS250G 
• Nastavte APN 
IPR512/1024 
• Zaregistrujte IP/GPRS komunikátor k přijímači. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na přijímači IPR512 jsou zobrazeny dva objekty se stejným objektovým číslem.  Jeden s SN IP150 a druhý se SN PCS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



manuál   PCS 250G SWAN 

strana 6  VARIANT plus spol. s r.o. 

3. Komunikace s BabyWarem 
 

Požadavky na SIM 
SIM karta musí mít aktivní službu GPRS. O její aktivaci je potřeba zažádat u Vašeho operátora.  

Požadavky na připojení PC 
Pokud má objekt připojení na internet, díky technologii SWAN není nutné žádné další nastavení. S objektem se můžete 
pomocí BabyWare spojit z libovolného místa s přístupem k internetu. Postačí znát jen sériové číslo ústředny a bezpečnostní 
heslo GPRSP modulu. 
 

Aktivace spojení mezi modulem a BabyWarem 
Po otevření BabyWare vyberte u vašeho objektu typ spojení „IP/Panel S/N“, zadejte sériové číslo ústředny a heslo IP 
modulu. Software se pomocí SWAN serveru propojí s objektem automaticky. 

 
 

POZOR – Komunikace GPRS probíhá rychlostí 48Kbit/s, což není mnoho. Nedoporučujeme tímto spojením přenášet popisy 
(zón, uživatelů) nebo stahovat větší množství historie. GPRS připojení je vhodné spíše pro sledování stavu systému či drobné 
změny v programu. 
Nastavení GPRS pro Vašeho operátora si zjistěte na internetu nebo u Vašeho dodavatele SIM. 
 
4.1. Základní nastavení GPRS 

Nastavení přes sekce je dostupné pouze pro SIM1, data pro SIM2 lze programovat pouze pomocí SMS 

sekce  popis hodnota_ továrně 

[2960] 
[921] 

16-znaků  APN SIM1 (první část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

[2961] 
[922] 

16-znaků  APN SIM1(druhá část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

APN slouží pro přihlášení do sítě Vašeho operátora. Pokud je APN delší jak 16 znaků použijte obě části pro zapsání APN.  
APN je pro zprovoznění GPRS nutné zadat.   

[2962] 
[923] 

16-znaků Uživatel SIM1(první část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

[2963] 
[924] 

16-znaků  Uživatel SIM1(druhá část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

Uživatel slouží pro identifikaci v síti Vašeho operátora. Pokud je Uživatel delší jak 16 znaků použijte obě části pro zapsání. 
Záleží na Vašem operátorovi, zda tento údaj požaduje. Pokud ano musí Vám sdělit jeho hodnotu. Ve většině případů není 
tento údaj operátorem požadován. 

[2964] 
[925] 

16-znaků Heslo SIM1(první část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

[2965] 
[926] 

16-znaků Heslo SIM1(druhá část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

Heslo slouží pro autorizaci v síti Vašeho operátora. Pokud je Heslo delší jak 16 znaků použijte obě části pro zapsání. Záleží 
na Vašem operátorovi, zda tento údaj požaduje. Pokud ano musí Vám sdělit jeho hodnotu. Ve většině případů není tento 
údaj operátorem požadován. 

 
4.2. Přístupový bod pro BabyWare  
 

[2966] 
[920] 

5-čísel Port _/_/_/_/_ 10000 

V programu WINLOAD / NEWARE je potřeba zadat stejný port pro komunikaci jako v modulu PCS250G. V programu se 
zadává port při nastavování hodnot pro komunikaci. Překlad portu je potřeba nastavit i v routrech a povolit ve firewallu. 

[3013] 
[927] 

16-čísel GPRS/IP Instalační heslo  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ admin 

Heslo slouží pro ověření spojení s BabyWarem přes kanál GPRS. Stejné heslo musí být zadáno ve BabyWare v nastavení 
spojení a také v modulu PCS250. 

Pokud máte zadané všechny parametry a GPRS nefunguje opětovně  načtěte moduly nebo odpojte / připojte 
napájení. 

1. 

2. 
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4. Komunikace s přijímačem IPR512 
Pro komunikaci s přijímačem IPR512 musí být modul PCS250G připojen na ústředně v konektoru SERIAL. Ústředny 
PARADOX s takto připojeným modulem PCS250G jsou schopny posílat systémové události pro PCO přes IP síť na přijímač 
IPR512. Pro tuto funkci musí být modul PCS250G zaregistrovaný k přijímači IPR512. K registraci na přijímač IPR512 si musíte 
od PCO vyžádat tyto údaje: 
1. Číslo účtu pro identifikaci v síti, společné pro všechny podsystémy. 
2. IP adresu a IP port přijímače IPR512, na který budeme posílat události. 
3. Heslo přijímače, potřebné pro registraci (až 32 číslic). 
4. Bezpečnostní profil (nastavení intenzity dohledu přijímačem) – dvoumístné číslo 

 

Nastavení dat na ústředně: 
Data posílané na přijímač IPR512 musí být ve formátu AdemcoCID (viz. Rychlé programování). Nastavení pro telefonní a IP 
přenos jsou sdílené, telefonní číslo 1 má sdílené nastavení s IP přijímačem 1, telefonní číslo 2 má sdílené nastavení s IP 
přijímačem 2 atd. 
 

Nastavení ústředen řady MG/SP 

Čísla podsystémů pro PCO  
[918] 
[919] 

4-znaky 
Číslo objektu 1 (podsystém) 
Číslo objektu 2 (podsystém) 

_/_/_/_ prázdné 

 

Data pro registraci na IP přijímač 1  

[929] 12-znaků IP adresa _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

[930] 5-znaků IP port  _/_/_/_/_ 10000 

[931] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

[932] 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ 10000 

[933] 32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

[934] 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné 

Data pro registraci na IP přijímač 2  

[936] 12-znaků IP adresa _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

[937] 5-znaků IP port  _/_/_/_/_ 10000 

[938] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

[939] 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ 10000 

[940] 32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

[941] 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné 

Data pro registraci na záložní IP přijímač  

[943] 12-znaků IP adresa _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

[944] 5-znaků IP port  _/_/_/_/_ 10000 

[945] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

[946] 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ 10000 

[947] 32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

[948] 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné 

Odeslání registračních údajů na IP přijímač 
[935] 
[942] 
[949] 

Pro registraci k přijímači 1 stiskni [ARM] 
Pro registraci k přijímači 1 stiskni [ARM] 
Pro registraci k záložnímu přijímači stiskni [ARM] 

prázdné 

Povolení IP přenosu  

 Klávesa Popis OFF  ON  

 
[2975] 
[806] 

 

[7] Použít telefonní linku  jako zálohu IP přenosu  paralelně s IP přenosem 

[8] Povolit IP přenos  zakázáno  povoleno 
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Nastavení ústředen řady EVO 

Čísla podsystémů pro PCO  
[2976] 

 
 

[2983] 

4-znaky 

Číslo objektu 1 (podsystém) 
                
 
Číslo objektu 8 (podsystém) 

_/_/_/_ prázdné 

 

Data pro registraci na IP přijímač 1  

[2984] 

12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ 10000 

12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ 10000 

32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné 

 

Data pro registraci na IP přijímač 2  

[2986] 

12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ 10000 

12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ 10000 

32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné 

 

Data pro registraci na IP přijímač 3  

[2988] 

12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ 10000 

12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ 10000 

32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné 

 

Data pro registraci na IP přijímač 4  

[2990] 

12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ 10000 

12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 

5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ 10000 

32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 

2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné 

 

Odeslání registračních údajů na IP přijímač 
Řada EVO  

[2985] 
[2987] 
[2989] 
[2991] 

Pro registraci k přijímači 1 stiskni [ARM] 
 
 
Pro registraci k přijímači 4 stiskni [ARM] 
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5. Dohled a poruchy 
 
6.1. Systémová nastavení 

 

Systémová nastavení 

sekce data Popis  Továrně 

 

[2950] 
[805] 

Ztráta GSM sítě                                                                                                                          No SERVICE 

Modul PCS250 kontroluje spojení s GSM sítí každých 20sec.. Pokud je detekována ztráta GSM sítě a modul se nemůže 
přihlásit do sítě je vyhlášena porucha a případně i poplach.  

[5] a [6] 
pokud je detekována ztráta GSM sítě je 
reakce ústředny 

[5] [6]    

OFF OFF Zakázána detekce GSM sítě 

ON OFF Při zapnutém systému – porucha + hlasitý poplach 

OFF ON Při zapnutém systému - Porucha 

ON ON Tiché poplachy přechází v hlasité 

 

[2952] 
[855] 

__/__/__ Čas ztráty GSM sítě (000 – 255) x 2sec. 016 

 Porucha GSM sítě je vyhlášena, pokud modul PCS250 detekuje ztrátu déle než je nastaven čas.  

 
6.2. Poruchy 
Pokud svítí tlačítko TRBL, je v systému přítomna porucha. 
1. V základním režimu stiskněte klávesu [TRBL] a svítící klávesy zobrazí odpovídající skupiny poruch, které se vyskytují v 

systému. 
2. Stiskněte číslo na klávesnici odpovídající číslu skupiny poruch a následně se zobrazí poruchy této skupiny, které se 

vyskytují v systému. 
 
Poruchy SP/MG 
 

Skupina poruch Poruchy systému 

[4] Porucha komunikace [7] Porucha GPRS kom. s IPR512  Ústředna se nemůže spojit s přijímačem IPR512 přes GPRS 

 [9] Porucha GSM sítě Modul GSM se nemůže přihlásit do sítě GSM 

 [OFF] IPR512  Selhala registrace 

[6] Tamper na modulu [6] GSM/GPRS modul Tamper modulu PCS250 je narušen 

[10] Modul porucha dohledu [9] GSM modul GSM modul se nepřihlásil do požadované doby 

 
Poruchy EVO 
 

Skupina poruch Poruchy systému 

[9] Porucha GSM 

[2] Narušen tamper na PCS  Došlo k narušení tamperu na GSM modulu 

[5] Porucha kom. s přijímačem 1 Přenos událostí na přijímač 1 se nezdařil 

[6] Porucha kom. s přijímačem 2 Přenos událostí na přijímač 2 se nezdařil 

[7] Porucha kom. s přijímačem 3 Přenos událostí na přijímač 3 se nezdařil 

[8] Porucha kom. s přijímačem 4 Přenos událostí na přijímač 4 se nezdařil 

[9] Nezdařená registrace Selhala registrace k přijímači IPR1024 
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6. SMS 
SMS jsou na straně příjemce ukládány do paměti telefonu, jsou omezeny pouze jeho kapacitou. 

 

Posílání SMS o stavu – instalační programování 

sekce data Popis  Továrně 

[2953] 
[856] 

__/__/__ Jazyk pro SMS (001 – 255)  000 

 

Anglicky 000 Turecky 008 Bulharsky 016 

Francouzsky 001 Maďarsky 009 Rumunsky 017 

Španělsky 002 ČESKY 010 Slovensky 018 

Itlasky 003 Holandsky 011 Čínsky 019 

Švédsky 004 Chorvatsko 012 Srbsky 020 

Polsky 005 Řecky 013   

Portugalsky 006 Hebrejsky 014   

Německy 007 Rusky 015   

[2954] 
[780] 

16-písmen  Název objektu _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_  

 
Název objektu se posílá s každou SMS a umožňuje zákazníkovi identifikovat objekt z kterého byla SMS poslána. 
Továrně je název objektu nastaven na „Your Alarm Site“.  

 

Ovládání ústředny přes SMS 

Pomocí SMS je možné ústřednu zapínat / vypínat. Je možné ovládat jednotlivé podsystémy. SMS má pevně daný formát, 
který je nutné dodržet. 

C[uživatelský kód].[akce].A[podsystém].[telefonní číslo] 
 

příklad C1234.ARM.A1.777557702 

1234 uživatelský kód stejný jako uživatel používá na klávesnici systému 

ARM zapnutí, pro zapnutí je příkaz ARM, pro vypnutí je příkaz OFF 

A1 
podsystém 1, pro který podsystém příkaz platí, je možné zadat i více podsystémů. V takovém případě 
se čísla oddělí čárkami. A1,2,5,6,7 

777557702 telefonní číslo na které má být odesláno potvrzení o provedení akce 

 

Posílání SMS o stavu – uživatelské programování      -        EVO                                                 

 
Programování telefonních čísel přes menu klávesnice 

1 Vstupte do uživatelského programování SMS - MASTER + [0] +[1] 

2 Vyberte telefonní číslo pro posílání SMS ([01]-[16]), ([]  []) 

3 Zadejte telefonní číslo (max. 32 znaků) + [ENTER] 

4 Zadejte podsystémy [1]–[4]-[8], ke kterým má telefonní číslo oprávnění + [ENTER] 

5 Vyberte které události mají být ve formě SMS na telefonní číslo předány 

 

 [1] Poplach 

 [2] Zapnuto / Vypnuto 

 [3] Porucha 

 [4] Obnova 

7 pro uložení [ENTER] 

8 Po uložení nebo při stisku klávesy [] je možné se přepnout na telefonní čísla [01] – [16] 

Je možné pouze přes LCD klávesnice odpovídající verze.       EVO + EVO641, EVO641R v1.4 a vyšší 

Pokud je potřeba ukončit posílání SMS zpráv – [MASTER]+[DISARM] nebo [INSTAL]+[DISARM] 

 

Posílání SMS o stavu – uživatelské programování        -         ESPRIT E / SPECTRA SP / MAGELLAN      

 
Programování telefonních čísel přes menu klávesnice 

1 Vstupte do uživatelského programování SMS - [Φ] + [MASTER] + [ARM] 

2 Vyberte telefonní číslo pro posílání SMS (01 – 16), ([]  []) 

3 Zadejte telefonní číslo (max. 32 znaků) + [ENTER] 

5 Vyberte které události mají být ve formě SMS na telefonní číslo předány 

 

 [1] Poplach 

 [2] Zapnuto / Vypnuto 

 [3] Porucha 

 [4] Obnova 

7 pro uložení [ENTER] 

8 Zadejte podsystémy [1]–[2] ke kterým má telefonní číslo oprávnění + [ENTER] 

Je možné pouze přes LCD klávesnice odpovídající verze.      SPECTRA SP / MAGELLAN + K32LCD v1.1 a vyšší 

Pokud je potřeba ukončit posílání SMS zpráv – [ENTER]+[IK]+[MEM] ]+[9] 
  

Speciální znaky pro zadávání tel. čísel u SMS 

EVO 48, 192 

* [STAY] 

Ostatní panely 

* [OFF] 

# [FORCE] # [BYPASS] 

+ [ARM] + [MEM] 

 


