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Uživatelský manuál v1.0
Platí pro ET083 v01.00.00 a vyšší

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Přečtěte a dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce. Pomohou zajistit maximální bezpečnost obsluhy a osob, které se mohou v okolí 
zařízení nacházet: 

• 2G/3G komunikátor ET083 (dále také jako “zařízení” nebo “komunikátor”) obsahuje rádiový vysílač pracující v GSM pásmu: EU-band 
model: 2G 900/1800MHz, 3G 900/2100MHz bands; US-band model: 2G 850/1900MHz, 3G 850/1900MHz; Multi-band model: 2G 
850/900/1800/1900MHz, 3G 800/850/900/1900/2100MHz.

• Nepoužívejte zařízení tam, kde může kolidovat s jinými přístroji nebo způsobit jiné potenciální nebezpečí - to platí zejména  v blízkosti 
lékařských přístrojů. 

• Nepoužívejte zařízení v nebezpečném prostředí.

• Nevystavujte zařízení vysoké vlhkosti, chemikáliím nebo mechanickým nárazům. 

• Nepokoušejte se sami zařízení opravit – veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

K napájení použijte zdroj 10-24V DC, 300 mA, který vyhovuje normě EN 60950-1. Jakékoli komponenty k ET083 připojované  
(PC, detektory, relé apod.) musí odpovídat normě EN 60950-1. Při připojení zdroje k ET083 dbejte na dodržení správné polarity! 

Napájecí zdroj musí být připojen k rozvodné síti pouze přes automatický dvoupólový 
vypínač, který tento zdroj odpojí od rozvodné sítě v případě zkratu nebo přetížení.  

Vypínač musí být v místě instalace zařízení a vzdálenost mezi jeho kontakty v rozepnutém 
stavu musí být nejméně 3 mm a vypínací proud 5A.

Phase

AC 230V
50 Hz/DC 24V

USB cable

Null

PE

ET083

AC/DC

Před manipulací s modulem, jeho instalací nebo opravou odpojte napájecí napětí. Během bouřky neprovádějte na zařízení  
žádné úpravy. Elektrická zásuvka, do které je připojen napájecí zdroj, musí být jednoduše přístupná.

Zařízení se vypne odpojením napájecího zdroje (dvoupólový vypínač, jistič) nebo odpojením napájecích vodičů.

Typ pojistky – MINISMDC 0,5A. Přepálenou pojistku nelze jednoduše vyměnit,  
modul je nutno předat k opravě výrobci nebo autorizovanému servisu.

Pokud používáte pro konfiguraci modulu PC, musí být jeho napájecí zdroj uzemněn.
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PODMÍNKY POUŽITÍ 
Následující podmínky upravují používání zařízení ET083 a obsahují důležité informace o omezeních týkajících se použití a funkce produktu, jakož  
i informace o omezení odpovědnosti výrobce. Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky. Další informace o vašem produktu naleznete na adrese  
eldesalarms.com.

TECHNICKÁ PODPORA
Aby bylo zajištěno nepřetržité a řádné fungování zařízení ET083, je zodpovědností uživatele, aby se ujistil, že: i) je produkt správně nainstalován  
a ii) je k dispozici nepřetržité připojení mobilní sítě 2G/3G a nepřetržité elektrické napájení (případná vybitá/vadná  baterie musí být vyměněna včas).

Pokud se během instalace nebo při následném používání zařízení setkáte s obtížemi, kontaktujte Vašeho dodavatele. Další informace naleznete na adrese 
eldesalarms.com.

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
Záruční a pozáruční servis je třeba uplatnit tam, kde zákazník produkt zakoupil. Při žádosti o záruční servis je třeba doložit doklad o koupi a výrobní číslo 
produktu. Zákazník musí produkt vhodným způsobem zabalit tak, aby zabránil poškození produktu při přepravě.

ZÁRUKA VÝROBCE
Výrobce “ELDES UAB” na zařízení prostřednictvím dodavatelů poskytuje záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data, kdy byl systém dodán 
koncovému uživateli. Záruka je platná pouze pokud je systém užíván výhradně k určenému účelu, v souladu s tímto návodem k obsluze a instalačním 
manuálem a jeho pokyny a instrukcemi. Účtenka potvrzující koupi zařízení musí být opatřena datem prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické 
poškození, působení chemikálií, vysoké vlhkosti, kapalin, korozivního či agresivního a nebezpečného prostředí nebo na poškození způsobené zásahem 
vyšší moci. Záruka se nevztahuje na doplňky zařízení (napáječe a/nebo baterie), držáky a kryty. Pokud dojde k výskytu záruční vady, společnost ELDES, 
UAB buď (a) zcela nebo zčásti opraví závadu na hardwaru za použití nových nebo renovovaných náhradních dílů, nebo (b) vymění výrobek za produkt, 
který je nový nebo který byl vyroben z nových nebo použitelných použitých dílů a je alespoň funkčně ekvivalentní původnímu výrobku nebo (c) vrátí 
kupní cenu výrobku.

OMEZENÍ ZÁRUKY
Kupující souhlasí s tím, že systém pomůže omezit riziko požáru, krádeže, vloupání a jiných nebezpečí, nemůže však obsáhnout všechna možná rizika  
ve všech podobách. “ELDES UAB” nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vůči osobám, majetku nebo finančním ztrátám případně plynoucím 
z užívání tohoto systému. Uplatnění záruky “ELDES UAB” nemá v souladu s místní legislativou vliv na úpravu ceny zaplacené za zařízení. “ELDES UAB” 
nijak nespolupracuje s žádným operátorem mobilní sítě, nemůže proto v žádném případě nést odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných operátorem.

INFORMACE O RECYKLACI
Tento symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), kterým je produkt nebo jeho části včetně dokumentace označen, 
znamená, že nesmí být po ukončení své životnosti likvidován spolu s běžným komunálním odpadem, ale musí být odevzdán  
v souladu s ochranou životního prostředí v určených recyklačních střediscích. Více informací o tom, jak nakládat s takto označeným 
odpadem, získáte u svého prodejce nebo místně příslušném úřadě, spravujícím obor životního prostředí.

Vážený zákazníku, 

Děkujeme, že jste si vybral náš komunikátor ET083. Vaše rozhodnutí Vám zajistí spolehlivé řešení po mnoho let, protože všechny výrobky 
ELDES jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší standardy.

Jsme přesvědčeni, že budete s naším produktem spokojen. Pokud přesto narazíte na problém, obraťte se prosím na prodejce, od kterého jste 
produkt zakoupili.

ELDES UAB 
eldesalarms.com 
alarmprodej.cz
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Obsah dodávky Dodávka neobsahuje

1 x 

1 x 

1 x 

SIM kartu – 
doporučujeme 
nepoužívat 
předplacené SIM 
karty.

miniUSB kabel 
– lze dokoupit 
jako volitelné 
příslušenství. 

Překlad tohoto manuálu je dílem ALARM PRODEJ.CZ se svolením ELDES UAB a je jeho duševním vlastnictvím.
Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno kopírovat a rozšiřovat informace z této české mutace dokumentu nebo je předávat
třetí straně bez písemného svolení ALARM PRODEJ.CZ. Změny v textu nebo vyobrazení vyhrazeny.
2G/3G GSM/GPRS komunikátor ET083 je držitelem prohlášení o shodě dle Směrnice 1999/5/EC.

Copyright © “ELDES UAB” & ALARM PRODEJ.CZ, 2018. All rights reserved. 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
ET083 je zařízení řízené mikroprocesorem, určené k rozšíření komunikačních metod zařízeních třetích stran (typycky zabezpečovacích ústředen) 
o GPRS (2G/3G) a IP technologii s využitím jejich telefonního komunikátoru.

Příklady použití 
• Zabezpečení majetku.

• Náhrada pevné telefonní linky datovou komunikací přes GPRS nebo Ethernet.

• Záloha pevné telefonní linky (PSTN).

• Vzdálené ovládání libovolného elektronického zařízení (osvětlení, čerpadlo, topení atd... ).

• Dálkový restart “zamrzlých” systémů (počítač, switch, router apod...). 

Základní vlastnosti
• Konfigurace pomocí PC nebo SMS zpráv.

• Podporované komunikační trasy: pevná telefonní linka (PSTN), Hlasové volání přes fonické pásmo GSM (přímé nebo přes buffer ET083), SMS 
zprávy, CSD, 2G/3G GPRS síť a TCP/IP komunikace (Ethernet) pomocí doplňkového zařízení ELAN3-ALARM.

• Kontrola přítomnosti pevné telefonní linky (PSTN).

• Podporované komunikační protokoly: Ademco Contact ID, 4+2, Scancom, EGR100, Kronos, SIA IP.

• Propojení se zabezpečovací ústřednou přes telefonní komunikátor (svorky RING/TIP), datovou sběrnicí nebo sériovým rozhraním.

• 3 vstupy nastavitelné jako NO (normally-open) nebo NC (normally-closed) s editovatelným kódem Contact ID code a případným textem SMS 
zprávy.

• 3 tranzistorové výstupy (otevřený kolektor) pro ovládání elektrických zařízení, ovládání zabezpečovacích systémů apod...

• Manuální ovládání výstupů pomocí prozvonění nebo SMS zprávy.

• Automatické ovládání výstupů výskytem určité události.

• Až 3 uživatelé mohou programovat některá nastavení modulu pomocí SMS zpráv, přijímat informace o aktivaci vstupů modulu a ovládat výstupy 
modulu prozvoněním nebo SMS zprávou.

• Až 5 uživatelů může přijímat informace získané z kódu CID přes telefonní komunikátor ve srozumitelných uživatelských SMS zprávách.

• Až 2 administrátoři mohou aktivovat vzdálenou konfiguraci modulu.

• Záznamník událostí zobrazující aktivitu modulu v reálném čase.

• Periodický testovací přenos (ping) pro PCO.

• Automatický restart zařízení.
• 2 ochranné kontakty pro detekci manipulace s modulem.

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
2.1. Elektrické a mechanické charakteristiky 

Napájecí napětí  10-24V DC  300mA max

Špičkový odběr  Max. 700mA

Odběr v klidovém stavu  Max. 120mA

frekvence 2G/3G modemu
EU-band model: 2G 900/1800MHz, 3G 900/2100MHz bands; US-band model: 2G 
850/1900MHz, 3G 850/1900MHz; Multi-band model: 2G 850/900/1800/1900MHz, 
3G 800/850/900/1900/2100MHz

Počet vstupů “low” (reagující na přizemění) 3

Mezní hodnoty vstupů Napětí: 0... 1.45V; proud: 0.8... 0.6mA

Počet výstupů 3

Zapojení výstupů C1 - C3 Zapojení s otevřeným kolektorem.       
1 R OUT

V aktivním stavu je výstup propojen 
se svorkou COM.   

Mezní hodnoty výstupů 3 x 30V; 50mA

Parametry generované “telefonní linky” Napětí: 48V; proud: 25mA; impedance: 270Ω

Frekvence generovaného tónu 425 Hz

Rozměry 129x86x18mm

Povolená okolní provozní teplota -20…+55 °C

Povolená vlhkost 0-90% RH @ 0... +40°C (bez kondenzace)



7CZET083 2G/3G GSM/GPRS KOMUNIKÁTOR V1.0

2.2. Popis funkčních prvků zařízení, LED indikátorů a svorkovnice

O
P

EN

USB

INFO
STATUS

2G/3G

ANT

MODEM

SIM CARDDEF
TAMPER

SERIAL

JP8

JP9
F1

S
E

T
M

O
D

E ELAN

L1 L2 L3 L4 TIP C1 C2 Z2 Z1 Z3 COMC1DC+ COMRING1                 

TAMPER

2

Popis funkčních prvků zařízení

SERIAL Seriový port pro připojení ústředen třetích stran

DEF Jumper pro reset modulu do továrního zařízení 

TAMPER Mikrospínač pro detekci manipulace s modulem

SIM CARD Držák SIM karty 
MODEM 2G/3G modem
ANT SMA konektor pro GSM anténu 

SET – MODE Jumpery pro nastavení typu komunikace v základním 
režimu

ELAN Rozhraní pro připojení LAN modulu  ELAN3-ALARM
USB Mini USB port
INFO LED indikace aktuální činnosti zařízení - přenos informací

STATUS LED indikace běhu mikroprocesoru

2G/3G LED indikace síly signálu

JP8 – JP9 Jumpery pro monitorováním stavu telefonní linky (PSTN)
F1 Pojistka mini SMDC, hodnota 500mA

Popis svorkovnice

L1 – L4 Pevná telefonní linka nebo linka pobočkové 
ústředny (v závislosti na nastavení)

RING – TIP Svorky pro připojení telefonního komunikátoru 
ústředny

C1 – C3 Svorky tranzistorových výstupů

DC+ Svorka pro připojení kladného pólu napájení

COM Svorka pro připojení záporného pólu napájení

Z2 Svorka vstupu 2 / svorka DATA pro připojení 
zabezpečovací ústředny přes BUS.

Z1 Svorka vstupu 1 / svorka CLOCK pro připojení 
zabezpečovací ústředny přes BUS.

Z3 Svorka vstupu 3

2.3. Význam LED indikátorů

Kontrolka INFO Popis

Nesvítí, nebliká Zařízení je v pohotovostním režimu (stand-by)

Bliká několikrát za sekundu Data přijatá ze zabezpečovací ústředny se přenáší na PCO

Svítí Zařízení převádí data z EZS do uživatelsky srozumitelného formátu

Kontrolka STATUS Popis

Nesvítí, nebliká Není připojeno napájení / Chyba běhu mikroprocesoru

Bliká několikrát za sekundu Není vložena SIM karta / Na SIM kartě je aktivní požadavek na PIN kód 

Svítí Zařízení funguje korektně a je připraveno k provozu

kontrolka 2G/3G Síla signálu 

Nesvítí, nebliká Žádný 2G/3G signál 

Blikne 1x za 3 sec. Slabý signál (~25%)

Blikne 1x za 1 sec. Průměrný signál (~50%)

Blikne několikrát za sekundu Dobrý signál (~ 75%)

Svítí Vynikající signál (~100%)
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2.4. Schémata zapojení

2.4.1. Základní zapojení

DC+ COM Z2 Z3Z1

ALARM PANEL
OR OTHER APPLIANCE

A
U

X
+

+12 +24

A
U

X
-

P
G

M
2

P
G

M
1

P
G

M
3

ET083

3

Pokud budete napájet modul ET083 ze zdroje zabezpečovacího zařízení (AUX), ujistěte se,  
že má tento zdroj dostatečnou proudovou rezervu (až 700mA ve špičce) ! Pokud nemá, použijte pro napájení modulu ET083  

externí napájecí zdroj. Nedodržení tohoto pravidla může vést k přetížení výstupu AUX zabezpečovacího zařízení.

2.4.2. Zapojení výstupů

C1 DC+ COM C2 C3

ALARM PANEL
OR OTHER APPLIANCE

ELECTRICAL
APPLIANCE

+12 +24

+

A
U

X
+

A
U

X
-

ET083

4

2.4.3. ELAN3-ALARM
Více informací o zařízení ELAN3-ALARM naleznete v manuálu k tomuto zařízení nebo kontaktujte Vašeho dodavatele.

O
P

EN

L1 L2 L3 L4 TIP C1 C2 Z2 Z1 Z3 COMC1DC+ COMRING

SERIAL

ELAN

ET083

ET083

NSG 25-3

NSG 25-3

Third-party alarm panel’s AUX output 
or AC/DC power supply unit

SERIAL

AC/DC

ETHERNET 
ROUTER

5
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3. INSTALACE
• Zařízení smí být instalováno pouze v kovovém nebo nehořlavém instalačním boxu.
• Zařízení je určeno POUZE pro instalaci ve vnitřním prostředí, NESMÍ být instalováno ve venkovním prostředí. 
• Propojení proveďte nestíněnými vodiči o doporučeném průřezu 0.50 mm2 s maximální délkou 100m. 

1. Vkládaná SIM karta musí mít vypnutý požadavek na PIN (požadavek na PIN kód lze zrušit, pokud SIM kartu vložíte do libovolného mobilního 
telefonu a aktivujete příslušné menu). Zkontrolujte, zda na SIM kartě nejsou uloženy žádné SMS zprávy a zda na ní nejsou aktivní doplňkové služby 
operátora - zejména hlasová schránka, přesměrování hovoru a SMS zprávy o zmeškaných hovorech.

2. Po zakázání požadavku na PIN kód vložte SIM kartu do držáku.

O
P

EN

O
P

EN

6 7 8 9 10

3. Upevněte zařízení do instalačního boxu.

4. Připojte GSM anténu, dodržujte přitom následující doporučení.

2G/3G
antenna 

11

Nikdy anténu neinstalujte: 

• dovnitř kovového boxu

• blíže než 20cm od kovových  
povrchů a/nebo kabelů, trubek 
apod. 

  

5. Připojte k modulu ET083 napájení a komunikaci se zabezpečovací ústřednou (viz kapitoly 2.4. Schémata zapojení a 6. ZPŮSOBY ZAPOJENÍ 
KOMUNIKACE).

6. Připojte napájení a vyčkejte, dokud se trvale nerozsvítí LED kontrolka STATUS. 

7. Zařízení je připraveno k provozu po několika minutách, LED kontrolka STATUS trvalým svitem signalizuje korektní běh mikroprocesoru. 

8. Svítící či blikající LED kontrolka 2G/3G indikuje úspěšnou registraci modulu do GSM sítě. Změnou umístění antény lze podle této kontrolky najít 
místo s nejsilnějším signálem (viz kapitola 2.2. Popis funkčních prvků zařízení, LED indikátorů a svorkovnice).

9. Vyberte a naprogramujte příslušnou komunikační metodu (viz kapitola 7. KOMUNIKAČNÍ REŽIMY A METODY).

Pokud budete napájet modul ET083 ze zdroje zabezpečovacího zařízení (AUX), ujistěte se, že má tento zdroj dostatečnou 
proudovou rezervu (až 700mA ve špičce) ! Pokud nemá, použijte pro napájení modulu ET083 externí napájecí zdroj.  

Nedodržení tohoto pravidla může vést k přetížení výstupu AUX zabezpečovacího zařízení.

Pro zvýšení spolehlivosti systému je doporučeno nepoužívat předplacené SIM karty. V případě jejich použití se systému  
nemusí podařit odeslat jakoukoli SMS zprávu nebo uskutečnit hovor z důvodu vyčerpání předplaceného kreditu.

Je výhodné, aby SIM karta v zařízení byla stejného operátora, jakého využívá většina z uživatelů systému,  
jimž systém bude volat nebo zasílat SMS zprávy.

Přestože instalace modulu ET083 není příliš komplikovaná, doporučujeme ji provést osobou se základními znalostmi  
v elektrotechnice a elektronice, aby nedošlo k poškození modulu nebo připojeného zařízení.
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4. ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI
Komunikátor ET083 je určen zejména jako zařízení pro přenos informací ze zabezpečovacích ústředen třetích stran ve smyslu náhrady pevné telefonní 
linky (PSTN) na Pult Centralizované Ochrany (PCO) přes GSM/GPRS síť libovolného mobilního operátora. S přídavným modulem ELAN3-ALARM lze 
přenos realizovat také přes Ethernetovou síť. ET083 je rovněž schopno převést informace přijaté ze zabezpečovací ústředny ve formátu CID na uživatelsky 
srozumitelné SMS zprávy a ty odesílat až na pět naprogramovaných telefonních čísel. Další tři telefonní čísla pak mohou přijímat informace o aktivaci 
některého ze tří vstupů na modulu. 

Modul je vybaven funkcí “PSTN line state supervision”, která v případě ztráty pevné telefonní linky (PSTN) zajistí přenos informací přes záložní předem 
nakonfigurovanou trasu, dokud není telefonní linka obnovena. Na tuto skutečnost zároveň upozorní monitorovací stanici (PCO) nebo nastavené uživatel-
ské telefonní číslo prostřednictvím textové zprávy SMS. Zařízení dokáže rozpoznat fyzickou přítomnost telefonní linky, nikoli např. problém s odchozími 
hovory.

ET083 má na desce 3 digitální vstupy (lze naprogramovat zda NC nebo NO), určené typicky pro PGM výstup zabezpečovací ústředny nebo pro připojení 
detektoru - např, magnetického kontaktu dveří. Propojením vstupu ET083 s PGM výstupem ústředny je možno odeslat informační SMS zprávu až na tři 
naprogramovaná telefonní čísla např. o aktivaci alarmu, vzniku poplachu apod. v závislosti na konfiguraci připojeného alarmu. Na desce modulu ET083 
jsou umístěny 2 mikrospínače (ochranné kontakty), určené ke zjištění manipulace s modulem.

Zařízení je vybaveno třemi tranzistorovými výstupy (v zapojení s otevřeným kolektorem), které umožňují až třem naprogramovaným telefonním číslům 
zapnout nebo vypnout různé elektrické spotřebiče, jako je topení, osvětlení, zvedání bran, žaluzie apod. bezplatným prozvoněním nebo SMS zprávou. 
Alternativně lze výstupy řídit také automaticky na základě přidružené události. Výstupy lze také použít pro indikaci výpadku telefonní linky (PSTN) nebo 
GSM sítě, stejně jako pro zapnutí/vypnutí připojeného alarmu (keyswitch).

Modul reaguje na volání a SMS zprávy pouze ze známých (naprogramovaných) telefonních čísel. Na SMS a telefonní hovory pocházející z neznámých 
telefonních čísel modul nereaguje.
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5. KONFIGURAČNÍ METODY
5.1. SMS zprávy

Symbol podtržítka _ v následujících příkazech znamená mezeru. Při psaní příkazových SMS zpráv 
musí tedy být nahrazen jedním stiskem mezerníku. Symboly XXXX nahraďte platným heslem. 

Neponechávejte žádné zbytečné mezery před nebo za programovacím textem.

V případě programování zařízení pomocí SMS příkazů je třeba, aby tyto příkazy byly odesílány z telefonního čísla, 
které je v ústředně zadáno jako jedno z uživatelských tel. čísel. SMS příkaz musí začínat platným 4-místným SMS heslem, 

parametrem a hodnotou parametru - v některých obecných příkazech nemusí být hodnota zadána (např. STATUS). 
Proměnné hodnoty jsou uvedeny malými písmeny, povolený rozsah těchto hodnot je uveden v závorkách.

SMS

5.2. ELDES Configuration Tool

Při konfiguraci modulu pomocí kabelu USB a softwaru ELDES není třeba modul napájet externím napájením,  
je napájen z USB kabelu. Toto napájení však nezajistí plnou funkci modulu (mj. není funkční GSM/GPRS modem). 

Konfigurační program  ELDES Configuration Tool je určen pro konfiguraci modulu ET083 lokálně přes USB port nebo dálkově 
přes GPRS síť (2G/3G) nebo Ethernet (nutný doplňkový modul ELAN3-ALARM). Tento software výrazně zjednodušuje proces 

konfigurace zařízení. Program je poskytován zdarma a je lokalizován do češtiny. Pro více informací kontaktujte svého dodavatele.

Config 
Tool

5.2.1. Telefonní čísla administrátorů
Do zařízení lze naprogramovat dvě administrátorská telefonní čísla, označená jako Admin 1 a Admin 2. Tito administrátoři mohou iniciovat  
vzdálenou konfiguraci pomocí SMS zprávy. 

Podporovány jsou následující formáty telefonních čísel: 
• Mezinárodní (+) – Telefonní číslo začíná znaménkem +, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti a telefonní číslo: +[mezinárodní kód]  

[kód oblasti] [tel. číslo], příklad pro ČR: +420123456789.. 

• Mezinárodní (00) – Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní předčíslí, číslo oblasti a telefonní číslo: 00 [mezinárodní kód] 
[kód oblasti] [tel. číslo], příklad pro ČR: 00420123456789. 

• Lokální – Telefonní číslo začíná kódem oblasti a následuje telefonní číslo: [kód oblasti] [telefonní číslo], příklad pro ČR: 602123456.

Nastavení telefonních 
čísel administrátorů

Config 
Tool Tato operace může být prováděna z počítače pomocí softwaru ELDES Configuration Tool.   

Telefonní čísla administrátorů mohou být použita POUZE pro zahájení relace vzdálené konfigurace,  
NELZE je použít pro ovládání výstupů nebo pro doručování informačních SMS zpráv.

5.2.2. Vzdálená konfigurace

Modul neposílá žádná data na PCO v případě, že probíhá jeho vzdálená konfigurace přes GPRS nebo Ethernet.  
Pokud dojde během vzdálené konfigurace k události, která by měla být přenesena  na PCO,  

je tato událost uložena do vnitřní paměti ústředny a na PCO je odeslána se zpožděním po ukončení konfigurace.

Software ELDES umožňuje dálkovou konfiguraci systému pomocí Internetového připojení některou z následujících konfiguračních metod.

• ELDES proxy server (doporučeno). Spojení mezi software a ústřednou je vytvořeno pomocí datové mobilní sítě GPRS nebo pomocí LAN  
komunikátoru ELAN3-ALARM. 

• TCP/IP server běžící v software ELDES (pro odborníky). Spojení mezi software a ústřednou je vytvořeno pomocí datové mobilní sítě GPRS nebo 
pomocí LAN komunikátoru ELAN3-ALARM.

• Přímé připojení do komunikátoru ELAN3-ALARM.

Pokud se chcete připojit k zařízení ELDES dálkovým přístupem, postupujte podle pokynů na úvodních stránkách konfiguračního programu ELDES.
Nezapomeňte, že v závislosti na zvolené komunikační metodě může být nezbytné odeslat iniciační SMS zprávu.
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5.2.3. Ukončení vzdálené konfigurace
Poté co dokončíte konfiguraci a nastavení, použijte některý z následujících postupů k ukončení vzdálené konfigurace:: 

• Klikněte na tlačítko Odpojit nebo Stop a zavřete konfigurační program ELDES; 

• Spojení bude automaticky ukončeno po uplynutí 20ti minut. 5 minut před vypršením tohoto limitu, se program dotáže, zda má být spojení 
prodlouženo o dalších 20 minut.

• Spojení může být kdykoli ukončeno také pomocí SMS zprávy.

Ukončení vzdálené 
konfigurace

SMS text: 
ssss_ENDCONFIG 
Hodnota: ssss – SMS heslo. 
Příklad: 1111_ENDCONFIG

Poté, co dojde k ukončení spojení, odešle systém o této skutečnosti informační SMS na telefonní číslo, ze kterého bylo spojení iniciováno.
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6. ZPŮSOBY ZAPOJENÍ KOMUNIKACE S EZS
Modul ET083 podporuje následující metody komunikace s připojenou ústřednou EZS (PZTS):

• Rozhraní RING/TIP – Zabezpečovací ústředna je propojena s komunikátorem ET083 přes rozhraní RING/TIP telefonního komunikátoru,  
pro který modul simuluje přítomnost telefonní linky. Více informací viz kapitola 6.1. Rozhraní RING/TIP.

• Sériové rozhraní a ComBUS – Zabezpečovací ústředna je propojena s komunikátorem ET083 přes systémové sériové rozhraní nebo komu-
nikační sběrnici ComBUS, ke které se standardně připojuje příslušenství, např. klávesnice. Více informací viz 6.2. Sériové rozhraní a ComBUS.

Využívat lze pouze jedno komunikační rozhraní, není možné používat obě najednou.

6.1. Rozhraní RING/TIP
V tomto případě modul ET083 simuluje na svorkách RING/TIP přítomnost telefonní linky pro telefonní komunikátor zabezpečovací ústředny.  
Zapojení je možno upravit podle toho, zda je k dispozici skutečná telefonní linka (PSTN) pro přenos informací na PCO či nikoli.

• Telefonní linka není použita – V tomto zapojení komunikátor ET083 přeposílá všechna data ze zabezpečovacího zařízení (EZS) na Pult  
Centralizované Ochrany (PCO) vybranou komunikační metodou, “klasická” telefonní linka není do modulu vůbec zapojena.

 

L1 L2 L3 L4 RING TIP

ALARM 
PANEL

JP9

JP8

RING TIP

ET083
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1. Propojte svorky telefonního komunikátoru RING/TIP ústředny EZS se svorkami RING/TIP komunikátoru ET083.

2. NEPROPOJUJTE jumpery JP8 a JP9 na desce ET083.

• Telefonní linka je použita – v tomto zapojení komunikuje zabezpečovací ústředna přímo s Pultem centralizované Ochrany (PCO) pomocí 
“klasické” pevné telefonní linky (svorky L3 a L4), jejíž přítomnost monitoruje modul ET083. Dokud je telefonní linka přítomna, modul ET083  
do komunikace nijak nezasahuje. Pokud telefonní linka na svorkách L3 a L4, přestane být detekována, modul ET083 převezme komunikaci  
a pokračuje v přenosu dat z EZS na PCO vybranou záložní komunikační trasou, dokud nedojde k obnovení telefonní linky.

 

L1 L2 L3 L4 RING TIP

ALARM 
PANEL

JP9

JP8

RING TIP

to PSTN line

PSTN 
Socket

ET083
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1. Propojte svorky telefonního komunikátoru RING/TIP ústředny EZS se svorkami RING/TIP komunikátoru ET083.
2. Na svorky modulu L3/L4, připojte pevnou telefonní linku.
3. Propojte oba jumpery JP8 i JP9 na modulu ET083.

•  S externím dohledem nad linkou PSTN –  Komunikace mezi EZS a PCO probíhá přímo přes pevnou telefonní linku (PSTN) připojenou přes 
pobočkovou ústřednu (PBX) s externím dohledem nad stavem přívodu telefonní linky (svorky L1 a L2) pomocí modulu ET083. Dokud je telefonní 
linka k dispozici, modul do komunikace nijak nezasahuje. V případě ztráty přívodu telefonní linky (svorky L1 a L2) komunikátor převezme 
komunikaci a pokračuje v přenosu dat přes předem nakonfigurovanou záložní komunikační trasu, dokud nedojde k obnovení telefonní linky.  
V případě ztráty vnitřní linky (pobočky - svorky L3 a L4) zůstane telefonní připojení k dispozici.

 

L1 L2 L3 L4 RING TIP

ALARM 
PANEL

JP9

JP8

RING TIP

PSTN Socket
to external 
PSTN line

to internal 
PSTN line

PBX

ET083

14

1. Propojte svorky telefonního komunikátoru RING/TIP ústředny EZS se svorkami RING/TIP komunikátoru ET083.

2. Na svorky modulu L1/L2, připojte přímou (pevnou) telefonní linku.

3. Na svorky modulu L3/L4, připojte linku pobočkové ústředny (PBX).

4. NEPROPOJUJTE jumpery JP8 a JP9 na desce ET083.

Podrobnější informace o tom, jak je ztráta PSTN vyhodnocována komunikátorem ET083, naleznete v článku 15. KONTROLA PŘÍTOMNOSTI  
PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY 

• S kontrolou linky PSTN, je-li aktivován rozšířený režim KISSOFF - Komunikace mezi EZS a PCO může probíhat kterýmkoli dostupným  
komunikačním kanálem. Pevná telefonní linka může být naprogramována jako Hlavní, první nebo druhá záložní přenosová trasa. Komunikátor je zapojen 
do komunikace i tehdy, pokud je telefonní linka k dispozici. Pokud dojde ke ztrátě telefonní linky (PSTN - připojena ke svorkám L3 a L4 a jumpery JP8 a JP9 
jsou propojeny), modul ET083 převezme komunikaci a pokračuje v přenosu dat na PCO další nakonfigurovanou záložní trasou, dokud není telefonní linka 
obnovena. Více informací naleznete v kapitole 19. ROZŠÍŘENÝ REŽIM  KISSOFF.

15
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6.2. KeyBUS a seriové rozhraní

Oba následující způsoby komunikace mezi EZS a ET083 (KeyBUS/Serial) podporují připojení na PCO  
přes pevnou telefonní linku (PSTN) pouze při nastavení rozšířeného režimu komunikace.

Při použití komunikace KeyBUS jsou svorky vstupů Z1 a Z2 převedeny do režimu rozhraní KeyBUS pro připojení na systémovou sběrnici ústředny 
EZS. V tomto případě nelze svorky Z1 a Z2 používat jako vstupy!

Pro propojení ústředny EZS s modulem ET083 je určen propojovací kabel, který lze objednat jako doplňkové příslušenství.

V obou případech zapojení (KeyBUS nebo serial) komunikátor vyčte data ze sběrnice EZS a předá je na PCO nastavenou komunikační metodou.

ALARM 
PANEL

JP9

JP8

BLK YEL GRN

Z2 Z1 COM

ET083
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ALARM 
PANEL

ET083
DEF

TAMPER
SERIAL

SERIAL
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1. a) Komunikace přes KeyBUS: Propojte svorky Z2 a Z1 na ET083 se svorkami GRN a YEL na ústředně EZS.

       b) Komunikace přes seriové rozhraní: Propojte rozhraní SERIAL ET083 s rozhraním SERIAL na ústředně EZS pomocí kabelu.

2. Komunikace přes KeyBUS: Pokud je komunikátor ET083 napájen z externího napájecího zdroje, propojte svorku COM komunikátoru se svorkou  
BLK (značeno také GND) na ústředně EZS.

3. Vyberte podporovaný model připojené ústředny EZS ze seznamu:

• Paradox SP*

• Paradox EVO192*

• DSC 1616/1832/1864**

• DSC PC585**

4. Nastavte číslo objektu,  odpovídající nastavení podsystémů v ústředně EZS.

Výše zmíněné parametry lze nastavit následovně.

Výběr typu připojené 
ústředny

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí konfiguračního softwaru ELDES. 

* Pouze seriová komunikace.

** Pouze KeyBUS komunikace.
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7. KOMUNIKAČNÍ METODY A REŽIMY
Komunikátor ET083 nabízí různé režimy komunikace rozdělené do dvou základních skupin - Základní a Rozšířené. Všimněte si, prosím, že některé 
komunikační protokoly nejsou podporovány v Základní skupině a naopak. 

Základní – Tento režim je doporučen tehdy, pokud je požadována pouze jedna komunikační metoda (jedna přenosová cesta). Vybranou metodu 
komunikace lze nastavit pouze jako primární připojení, záložní připojení NENÍ v tomto režimu k dispozici.

Rozšířené – V tomto režimu lze nastavit více komunikačních metod (více přenosových tras) - jednu hlavní a až dvě záložní.

Základní režim* Rozšířený režim
Metoda Protokol Metoda Protokol

Hlasové volání (přímé
spojení s PCO pomocí
audiokanálu GSM)

Ademco Contact ID, 4+2 Hlasové volání (spojení s PCO pomocí
audiokanálu GSM, data jsou uchovávána
v bufferu)

Ademco Contact ID, Scancom**

SMS zprávy (max. 5  
uživatelům)***

Ademco Contact ID
(SMS konvertovány do uživatelsky 
srozumitelného textu)

SMS zprávy (max. 5 uživatelům)*** Ademco Contact ID (SMS 
konvertovány do uživatelsky 
srozumitelného textu)

IP přenos (GPRS/ Ethernet 
přes ELAN3-ALARM) – 
1 cílová IP adresa

EGR100, Kronos, SIA IP IP přenos (GPRS/ Ethernet přes 
ELAN3-ALARM) – až 3 cílové IP adresy

EGR100, Kronos, SIA IP

Hlasové volání (přímé 
spojení s PCO pomocí audio-
kanálu GSM) + SMS zprávy 
(až pěti uživatelům)

Ademco Contact ID
(SMS konvertovány do uživatelsky 
srozumitelného textu)

Pevná telefonní linka (PSTN)**** Ademco Contact ID, Scancom**

CSD

* Podporováno pouze pokud je ET083 propojen s EZS přes rozhraní RING/TIP (viz kapitola 6.1. Rozhraní RING/TIP). Nepodporuje odesílání 
oznámení týkající se ztráty/obnovy telefonní linky na PCO a pomocí SMS (viz kapitola  16. KONTROLA PŘÍTOMNOSTI PEVNÉ TELEFONNÍ 
LINKY). 

** Podporováno pouze pokud je ET083 propojen s EZS přes rozhraní RING / TIP (viz kapitola 6.1. Rozhraní RING/TIP). 

*** Může být použito současně s jakoukoli komunikační metodou v rozšířeném režimu (viz kapitola 7.2.2 SMS).

**** Ve výchozím nastavení je telefonní linka (PSTN) dostupná pouze jako primární komunikační trasa. Pokud je povolen režim “Rozšířený KissOff“, 
je telefonní linka (PSTN) k dispozici jako poslední záložní spojení v celé komunikační sekvenci (viz kapitola 19. ROZŠÍŘENÝ REŽIM KISSOFF)
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7.1. Základní režim komunikace
Komunikační metody se v Základní komunikaci volí propojkami (jumpery) na pozicích označených jako SET a MODE. Základní komunikace nabízí 
následující komunikační metody: 
• Hlasové volání
• SMS
• Hlasové volání + SMS zprávy
• IP (datová komunikace)

Základní komunikační metody jsou k dispozici pouze pokud je ústředna EZS připojena  
ke komunikátoru ET083 pomocí rozhraní RING/TIP.

Pokud povolíte Rozšířenou komunikaci, na pozici jumperů SET a MODE nezáleží. 

7.1.1. Hlasové volání
Je-li nastaven tento typ komunikace, přijímá komunikátor na svorkách RING/TIP data z ústředny EZS ve formátu Ademco Contact ID nebo 4+2 
a přenáší je v reálném čase na PCO pomocí audiokanálu sítě GSM (simulace telefonní linky) - komunikátor do přenášených dat nijak nezasahuje.

Než začnete komunikátor ET083 konfigurovat, proveďte všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.1. Rozhraní RING/TIP.   

Aby byla vybraná přenosová trasa funkční, je třeba provést následující nastavení:

1. Na ústředně EZS: Povolte komunikaci ve formátu Ademco Contact ID nebo Ademco 4+2.
2. Na ústředně EZS: Zadejte číslo objektu.
3. Na ústředně EZS: Zadejte tel. číslo(a) PCO v některém z následujících formátů: 

• Mezinárodní (00) – Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní kód, kód oblasti a číslo : 00[mezinárodní kód][kód oblasti]
[číslo], příklad pro ČR: 00420326123456.

• Lokální – Telefonní číslo začíná kódem oblasti: [kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: 326123456. 

4. Na ET083: Ujistěte se, že na komunikátoru NEJSOU PROPOJENY žádné propojky SET a MODE.
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5. Pokud potřebujete přijatá data odesílat na jiné číslo objektu než na to, které je naprogramováno v ústředně EZS, je třeba využít metodu 
hlasového volání v Rozšířeném režimu (kapitola 7.2.1. Hlasové volání). Nahlédněte také do kapitoly 10. TELEFONNÍ ČÍSLA PCO  
A ZMĚNA ČÍSLA OBJEKTU.

Pokud si při využití této metody “nerozumí” ústředna EZS s PCO, nahlédněte do kapitoly 8. NASTAVENÍ GSM MODEMU  
nebo použijte metodu Hlasového volání pomocí Rozšířené komunikace (viz kapitola 7.2.1. Hlasové volání).

7.1.2. SMS zprávy
Je-li nastaven tento typ komunikace, přijímá komunikátor na svorkách RING/TIP data z ústředny EZS ve formátu Ademco Contact ID,  
konvertuje je do uživatelsky srozumitelného textu a odesílá na max. 5 přednastavených telefonních čísel. Než začnete komunikátor ET083  
konfigurovat, proveďte všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.1. Rozhraní RING/TIP.
Aby byla vybraná přenosová trasa funkční, je třeba provést následující nastavení:

1. Na ústředně EZS: Povolte komunikaci ve formátu Ademco Contact ID.
2. Na ústředně EZS: Nastavte libovolné číslo objektu (nezáleží na jeho hodnotě).
3. Na ústředně EZS: Nastavte libovolné tel. číslo PCO; stačí jednu číslici.
4. Na ET083: Propojte (zkratujte) jumper MODE.
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5. Na ET083: Připojte komunikátor ET083 pomocí USB kabelu k počítači a spusťte konfigurační program ELDES Configuration Tool.

6. Na ET083: V sekci Nastavení SMS zpráv proveďte následující:

a. Zadejte max. 5 telefonních čísel uživatelů, kterým mají být doručovány SMS zprávy. Podporovány jsou následující formáty:

• Mezinárodní (+) – Telefonní číslo začíná znakem (+) a mezinárodním kódem v následujícím formátu: +[mezinárodní kód][kód oblasti]
[číslo], příklad pro ČR: +420725123456.

• Mezinárodní (00) – Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní kód v následujícím formátu: 00[mezinárodní kód][kód 
oblasti][číslo], příklad pro ČR: 00420725123456.

• Lokální –  [kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: 602123456.

b. Vytvořte texty SMS zpráv v souvislosti s přiřazeným kódem události Ademco Contact ID a jeho strukturou.
c. Podle manuálu k příslušné ústředně EZS se ujistěte, že jste vytvořily SMS zprávy pro všechny CID události, které alarm podporuje.  

V opačném případě by některé zprávy nebyly pomocí SMS zprávy uživatelům reportovány. 

7.1.3. Hlasové volání + SMS
Je-li nastaven tento typ komunikace, přijímá komunikátor na svorkách RING/TIP data z ústředny EZS ve formátu Ademco Contact ID a přenáší je  
v reálném čase na PCO pomocí audiokanálu sítě GSM (simulace telefonní linky), komunikátor do přenášených dat nijak nezasahuje. Poté přenesená 
data konvertuje do uživatelsky srozumitelného textu a odesílá na max. 5 přednastavených telefonních čísel. Než začnete komunikátor ET083 kon-
figurovat, proveďte všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.1. Rozhraní RING/TIP.
Aby byla vybraná přenosová trasa funkční, je třeba provést následující nastavení:

1. Na ústředně EZS: Povolte komunikaci ve formátu Ademco Contact ID.

2. Na ústředně EZS: Zadejte číslo objektu.

3. Na ústředně EZS: Zadejte tel. číslo(a) PCO v některém z formátů: 

• Mezinárodní (+) – Telefonní číslo začíná znakem (+) a mezinárodním kódem v následujícím formátu: +[mezinárodní kód][kód oblasti][číslo], 
příklad pro ČR: +420725123456.

• Lokální –  [kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: 602123456.

4. Na ET083: Propojte (zkratujte) jumper SET.
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5. Na ET083: Připojte komunikátor ET083 pomocí USB kabelu k počítači a spusťte konfigurační program ELDES Configuration Tool.

6. Na ET083: V sekci Nastavení SMS zpráv proveďte následující:

a. Zadejte max. 5 telefonních čísel uživatelů, kteří mají být informováni pomocí SMS zpráv. Podporovány jsou následující formáty:

• Mezinárodní (+) – Telefonní číslo začíná znakem (+) a mezinárodním kódem v následujícím formátu: +[mezinárodní kód][kód oblasti]
[číslo], příklad pro ČR: +420725123456.

• Mezinárodní (00) – Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní kód v následujícím formátu: 00[mezinárodní kód][kód 
oblasti][číslo], příklad pro ČR: 00420725123456.

• Lokální –  [kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: 602123456.

b. Vytvořte texty SMS zpráv v souvislosti s přiřazeným kódem události Ademco Contact ID a jeho strukturou.

c. Podle manuálu k příslušné ústředně EZS se ujistěte, že jste vytvořily SMS zprávy pro všechny CID události, které alarm podporuje.  
V opačném případě by některé zprávy nebyly pomocí SMS zprávy uživatelům reportovány.

7. Pokud potřebujete přijatá data odesílat na jiné číslo objektu než na to, které je naprogramováno v ústředně EZS, je třeba využít metodu 
hlasového volání v Rozšířeném režimu (kapitola 7.2.1. Hlasové volání). Nahlédněte také do kapitoly 10. TELEFONNÍ ČÍSLA PCO  
A ZMĚNA ČÍSLA OBJEKTU.

Konfigurační program ELDES Configuration Tool je poskytován zdarma - obraťte se, prosím, na Vašeho dodavatele..

Pokud si při využití této metody “nerozumí” ústředna EZS s PCO, nahlédněte do kapitoly 8. NASTAVENÍ GSM MODEMU  
nebo použijte metodu Hlasového volání pomocí Rozšířené komunikace (viz kapitola 7.2.1. Hlasové volání).
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7.1.4. IP komunikace
Je-li nastaven tento typ komunikace, přijímá komunikátor data z ústředny EZS ve formátu Ademco Contact ID, konvertuje je do přenosového  
protokolu EGR100, Kronos nebo SIA IP a přenáší tato data na PCO pomocí 2G/3G nebo Ethernetu (nutno doplnit LAN modulem ELAN3-ALARM).  
Než začnete komunikátor ET083 konfigurovat, proveďte všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.1. Rozhraní RING/TIP.

Aby byla vybraná přenosová trasa funkční, je třeba provést následující nastavení:

1. Na ústředně EZS: Povolte komunikaci ve formátu Ademco Contact ID.

2. Na ústředně EZS: Nastavte libovolné číslo objektu.

3. Na ústředně EZS: Nastavte libovolné telefonní číslo PCO; stačí jednu číslici.

4. Na ET083: Propojte (zkratujte) jumpery SET a MODE.
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5. Na ET083: Připojte komunikátor ET083 pomocí USB kabelu k počítači a spusťte konfigurační program ELDES Configuration Tool.

6. Na ET083: V sekci Nastavení IP/CSD → Nastavení GPRS → IP 1 nastavte následující parametry:

• Server IP – Veřejná IP adresa PC s instalovaným přijímacím software (EGR100/Kronos/SIA IP).

• Port – Číslo TCP/UDP portu proroutovaného z veřejné IP adresy na vnitřní IP adresu  PC s instalovaným přijímacím software (EGR100/
Kronos/SIA IP). Přenosové protokoly Kronos a SIA IP vyžadují komunikaci pomocí TCP portu, protokol EGR100 podporuje porty TCP  
i UDP, pro EGR100 je však silně doporučeno používat porty UDP pro úsporu přenášeného objemu dat.

• Protocol – Formát dat přenášených mezi ET083 a PCO. K dispozici jsou následující protokoly:

• EGR100 – Přenosový protokol pro sw EGR100 (hw ESR100) přijímač.

• Kronos – Speciální přenosový protokol pro PCO Kronos LT/Kronos NET.

• SIA IP – Přenosový protokol pro data ve formátu SIA/IP splňující normu ANSI/SIA DC-09-2007.

7. Na ET083: Pokud je vybrán protokol EGR100, je NUTNÉ změnit ID Objektu (Unit ID) -továrně 0000 na jiné 4-místné číslo.

8. Na ET083: Vyberte jednu z následujících přenosových tras:

• 2G/3G – Přenos bude realizován datově přes GPRS spojení (na vložené SIM kartě musí být k dispozici datový tarif).

• ELAN3-ALARM – Přenos bude realizován přes Ethernet (LAN) - K ET083 nutno připojit modul ELAN3-ALARM.

9. Na ET083: Pokud zvolíte přenos přes 2G/3G nastavte následující parametry:

• APN – Název přístupového bodu (Access-Point-Name) vybraného operátora GSM (v ČR obvykle „internet“ bez uvozovek).

• Uživatelské jméno APN (User Name) – Uživatelské jméno APN (obvykle se nevyplňuje).

• Heslo APN (Password) – Heslo APN (obvykle se nevyplňuje).

10. Na ET083: Pro ověření funkčnosti přenosové trasy se používá tzv. kontrolní paket (ping). Tento kontrolní paket je odesílán s periodou 
nastavenou parametrem  Perioda testu (Test Period). Továrně je tato hodnota 180 sekund a obvykle není třeba ji měnit. Používáte-li protokol 
SIA IP, povolte parametr Contact ID Ping a v případě potřeby upravte CID kód (továrně - 602).

11. Na ET083: Otevřete záložku Záznamník událostí (Events Log), abyste mohli sledovat komunikaci mezi EZS a ET083.

12. Na ET083: V případě potřeby může komunikátor ET083 nahradit číslo objektu nastavené v ústředně jiným, nastaveným v záložce Systém → 
Nastavení parametrů EZS. Více informací naleznete v kapitole 10. TELEFONNÍ ČÍSLA PCO A ZMĚNA ČÍSLA OBJEKTU.

Konfigurační program ELDES Configuration Tool je poskytován zdarma - obraťte se, prosím, na Vašeho dodavatele. 
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7.2. Rozšířený režim komunikace
Režim rozšířené komunikace lze nastavit pouze pomocí konfiguračního programu ELDES Configuration Tool. Rozšířená komunikace podporuje 
následující komunikační metody: 

• Hlasové volání
• SMS zprávy
• IP (datová komunikace)
• CSD (Circuit Switch Data - obdoba vytáčeného připojení, v ČR se prakticky nepoužívá)
• PSTN* (telefonní linka)*
V režimu rozšířené komunikace lze definovat 1 hlavní a maximálně 2 záložní přenosové trasy. Jakákoli komunikační metoda z výše uvedených může 
být nastavena jako hlavní nebo záložní v libovolném pořadí. 

V případě požadavku na přenos zprávy na PCO komunikátor ET083 použije hlavní přenosovou trasu. Pokud se přenos po této trase nezdaří, 
komunikátor provede (v továrním nastavení) ještě několik pokusů, dokud není zpráva na PCO úspěšně přenesena. Pokud všechny pokusy  
o přenos hlavní komunikační trasou selžou, chová se komunikátor ET083 následovně: 

a) Komunikace se přesune na první záložní komunikační trasu v pořadí (Záloha 1). 

b) Proběhne přenos informace na PCO přes první záložní komunikační trasu. 

c) Pokud se přenos ani po této trase nezdaří, komunikátor provede ještě několik pokusů, dokud není zpráva na PCO úspěšně přenesena. 

d) Pokud všechny pokusy o přenos první záložní komunikační trasou selžou, komunikace se přesune na druhou záložní komunikační trasu  
v pořadí (Záloha 2) a pokračuje v činnosti tak, jak bylo popsáno výše. Přenos je vyhodnocen jako neúspěšný v následujících případech:  

•	 IP – Zařízení nepřijme ze strany PCO žádné potvrzení datového paketu (ACK) po dobu 40 sekund.

•	 Hlasové volání: 
◦	ET083 nepřijme ze strany PCO signál “handshake” po dobu 40 sekund. 

◦	ET083 nepřijme ze strany PCO signál “kissoff” v průběhu pěti pokusů, z nichž každý trvá 1 sekundu.

•	 CSD – Zařízení nepřijme ze strany PCO žádné potvrzení datového paketu (ACK) po dobu 35 sekund. 

•	 SMS – Zařízení nepřijme potvrzení o doručení odeslané SMS zprávy od operátora do 45 sekund po odeslání.   

e)  Pokud je některý z pokusů úspěšný, jsou všechna data z paměti komunikátoru ET083 přenesena na PCO právě funkční přenosovou trasou. 

 f) Poté se komunikátor ET083 vrátí na hlavní přenosovou trasu, po které se bude snažit na PCO přenést další případná data.

 g) Pokud se žádnou přenosovou trasou nepodaří data na PCO přenést, vrátí se komunikátor ET083 na hlavní komunikační trasu.

* Pokud je povolena funkce “Rozšířený KissOff”. Více informací viz kapitola 19. ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ PRO SIGNÁL „KISSOFF“.

Pokud je povolena Rozšířená komunikace, nezáleží na pozici jumperů  SET/MODE.

7.2.1. Hlasové volání
Data určená pro přenos na PCO lze z ústředny EZS získat přes některé z následujících rozhraní:

•	 Rozhraní RING/TIP – Přes toto „klasické“ rozhraní přijímá komunikátor na svorkách RING/TIP data z ústředny EZS ve formátu Ademco Contact 
ID nebo Scancom, ukládá je do své vnitřní vyrovnávací paměti a přenáší je na PCO pomocí hlasového pásma GSM. Než začnete komunikátor 
ET083 konfigurovat, proveďte všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.1. Rozhraní RING/TIP.

•	 Sériové nebo Keybus rozhraní – V tomto případě přijímá komunikátor data ze sběrnice ústředny, konvertuje je do komunikačního formátu 
Ademco Contact ID a následně je přenáší na PCO pomocí hlasového pásma GSM.  Než začnete komunikátor ET083 konfigurovat, proveďte 
všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.2. Sériové rozhraní nebo rozhraní Keybus.

Aby byla vybraná přenosová trasa funkční, je třeba provést následující nastavení:

1. Na ústředně EZS*: Povolte komunikaci na PCO ve formátu Ademco Contact ID nebo Scancom.

2. Na ústředně EZS*: Zadejte číslo objektu.

3. Na ústředně EZS*: Zadejte tel. číslo(a) PCO v některém z formátů: 

•	 Mezinárodní (00) – Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní kód v následujícím formátu: 00[mezinárodní kód][kód 
oblasti][číslo], příklad pro ČR: 00420725123456.

•	 Lokální – [kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: 602123456.  

4. Na ET083: Připojte komunikátor ET083 pomocí USB kabelu k počítači a spusťte konfigurační program ELDES Configuration Tool.

5. Na ET083**: V sekci Systém → Nastavení parametrů EZS nastavte telefonní číslo PCO.

6. Na ET083: V sekci Systém → Nastavení nastavte následující konfigurační parametry:

a) Povolte Rozšířenou metodu komunikace.

b) Nastavte Hlasové volání jako Hlavní přenosovou trasu. V případě potřeby nastavte také komunikační trasy Záloha 1 a Záloha 2.

7. Na ET083: Otevřete záložku Nastavení hlasového volání a zvolte přenosový formát:

•	 Contact ID – Data budou přenášena ve formátu Ademco Contact ID.
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•	 Scancom*** - Data budou přenášena ve formátu splňujícím požadavky protokolu Scancom/BSIA Fast Format protocol.

8. Na ET083: Otevřete záložku Záznamník událostí (Events Log), abyste mohli sledovat komunikaci mezi EZS a ET083.

9.  Na ET083****: V případě potřeby může komunikátor ET083 nahradit číslo objektu nastavené v ústředně jiným, nastaveným v záložce Systém → 
Nastavení parametrů EZS. Více informací naleznete v kapitole 10. TELEFONNÍ ČÍSLA PCO A ZMĚNA ČÍSLA OBJEKTU.

*  Je třeba zadat pouze pokud využíváte komunikační rozhraní RING/TIP.
**  Je třeba zadat pouze pokud využíváte komunikační rozhraní Keybus. Při použití komunikačního rozhraní RING/TIP lze vyplněním tohoto 

parametru nahradit telefonní číslo PCO vytáčené ústřednou EZS.
***  Dostupné pouze pokud využíváte komunikační rozhraní RING/TIP.
****  Užitečné pouze pokud využíváte komunikační rozhraní RING/TIP.
 

7.2.2. SMS zprávy
Data určená pro přenos na PCO lze z ústředny EZS získat přes některé z následujících rozhraní:

•	 Rozhraní RING/TIP – Data přijatá ve formátu Ademco Contact ID přes toto rozhraní jsou konvertována do uživatelsky srozumitelného textu 
a odesílána až na 5 předdefinovaných telefonních čísel uživatelů. Než začnete komunikátor ET083 konfigurovat, proveďte všechny kroky pro 
vybrané zapojení dle kapitoly 6.1. Rozhraní RING/TIP.

•	 Sériové nebo Keybus rozhraní – Data přijatá z komunikační sběrnice EZS jsou nejprve zkonvertována do formátu Ademco Contact ID,  následně 
převedena do uživatelsky srozumitelného textu a odesílána až na 5 předdefinovaných telefonních čísel uživatelů. Než začnete komunikátor 
ET083 konfigurovat, proveďte všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.2. Sériové rozhraní nebo rozhraní Keybus.

Aby byla vybraná přenosová trasa funkční, je třeba provést následující nastavení:

1. Na ústředně EZS*: Povolte komunikaci ve formátu Ademco Contact ID.

2. Na ústředně EZS*: Nastavte libovolné číslo objektu.

3. Na ústředně EZS*: Nastavte libovolné telefonní číslo PCO; jedna číslice stačí.

4. Na ET083: Připojte komunikátor ET083 pomocí USB kabelu k počítači a spusťte konfigurační program ELDES Configuration Tool.

5. Na ET083: V sekci Systém → Nastavení nastavte následující konfigurační parametry:

a. Povolte Rozšířenou metodu komunikace.

b. Nastavte SMS jako Hlavní přenosovou trasu. V případě potřeby nastavte také komunikační trasy Záloha 1 a Záloha 2.

6. Na ET083: Otevřete záložku Nastavení SMS zpráv a nastavte následující parametry:

a. Nastavte telefonní čísla uživatelů (max. 5), kteří budou dostávat informační SMS zprávy. Podporovány jsou následující formáty:

• Mezinárodní (+) – Telefonní číslo začíná znakem plus (+) a mezinárodním kódem v následujícím formátu: +[mezinárodní kód] 
[kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: +420725123456.

• Mezinárodní (00) – Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní kód v následujícím formátu: 00[mezinárodní kód] 
[kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: 00420725123456.

• Lokální – [kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: 602123456.

b. Vytvořte texty SMS zpráv v souvislosti s přiřazeným kódem události Ademco Contact ID a jeho strukturou.

c. Podle manuálu k příslušné ústředně EZS se ujistěte, že jste vytvořily SMS zprávy pro všechny CID události, které alarm podporuje.  
V opačném případě by některé zprávy nebyly pomocí SMS zprávy uživatelům reportovány.

7. Na ET083: Otevřete záložku Záznamník událostí (Events Log), abyste mohli sledovat komunikaci mezi EZS a ET083.

*  Je třeba zadat pouze pokud využíváte komunikační rozhraní RING/TIP.

 

7.2.3. IP komunikace
Data určená pro přenos na PCO lze z ústředny EZS získat přes některé z následujících rozhraní:

•	 Rozhraní RING/TIP – přijímá data z ústředny EZS ve formátu Ademco Contact ID, konvertuje je do přenosového protokolu EGR100, Kronos 
nebo SIA IP a přenáší tato data na PCO pomocí 2G/3G nebo Ethernetu (nutno doplnit LAN modulem ELAN3-ALARM). Než začnete komunikátor 
ET083 konfigurovat, proveďte všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.1. Rozhraní RING/TIP.

•	 Sériové nebo Keybus rozhraní – přijímá data ze sériové sběrnice  ústředny EZS, konvertuje je do přenosového protokolu EGR100, Kronos nebo 
SIA IP a přenáší tato data na PCO pomocí 2G/3G nebo Ethernetu (nutno doplnit LAN modulem ELAN3-ALARM). Než začnete komunikátor 
ET083 konfigurovat, proveďte všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.2. KeyBUS a seriové rozhraní.

Aby byla vybraná přenosová trasa funkční, je třeba provést následující nastavení:

1. Na ústředně EZS*: Povolte komunikaci ve formátu Ademco Contact ID.

2. Na ústředně EZS*: Nastavte libovolné číslo objektu.

3. Na ústředně EZS*: Nastavte libovolné telefonní číslo PCO; jedna číslice stačí.
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4. Na ET083: Připojte komunikátor ET083 pomocí USB kabelu k počítači a spusťte konfigurační program ELDES Configuration Tool.

5. Na ET083: V sekci Systém → Nastavení nastavte následující konfigurační parametry:

a. Povolte Rozšířenou metodu komunikace.

b. Nastavte IP1, IP2 nebo IP3 jako Hlavní přenosovou trasu. V případě potřeby nastavte také komunikační trasy Záloha 1 a Záloha 2.

3. Na ET083: V závislosti na zvoleném nastavení v bodu 5-b), přejděte do sekce Nastavení IP/CSD → Nastavení GPRS → IP 1/2/3 a nastavte 
následující parametry:

• Server IP – Veřejná IP adresa PC s instalovaným přijímacím software (EGR100/Kronos/SIA IP).

• Port – Číslo TCP/UDP portu proroutovaného z veřejné IP adresy na vnitřní IP adresu  PC s instalovaným přijímacím software (EGR100/
Kronos/SIA IP). Přenosové protokoly Kronos a SIA IP vyžadují komunikaci pomocí TCP portu, protokol EGR100 podporuje porty TCP  
i UDP, pro EGR100 je však silně doporučeno používat porty UDP pro úsporu přenášeného objemu dat.

• Protocol – Formát dat přenášených mezi ET083 a PCO. K dispozici jsou následující protokoly:

• EGR100 – Přenosový protokol pro sw EGR100 (hw ESR100) přijímač.

• Kronos – Speciální přenosový protokol pro PCO Kronos LT/Kronos NET.

• SIA IP – Přenosový protokol pro data ve formátu SIA/IP splňující normu ANSI/SIA DC-09-2007.

4. Na ET083: Pokud je vybrán protokol EGR100, je NUTNÉ změnit ID Objektu (Unit ID) -továrně 0000 na jiné 4-místné číslo.

5. Na ET083: Vyberte jednu z následujících přenosových tras:

•	 2G/3G – Přenos bude realizován datově přes GPRS spojení (na vložené SIM kartě musí být k dispozici datový tarif).

•	 ELAN3-ALARM - Přenos bude realizován přes Ethernet (LAN) - K ET083 nutno připojit modul ELAN3-ALARM.

6.  Na ET083: Pokud zvolíte přenos přes 2G/3G nastavte následující parametry:

• APN – Název přístupového bodu (Access-Point-Name) vybraného operátora GSM (v ČR obvykle „internet“ bez uvozovek).

• Uživatelské jméno APN (User Name) – Uživatelské jméno APN (obvykle se nevyplňuje).

• Heslo APN (Password) – Heslo APN (obvykle se nevyplňuje).

7. Na ET083: Pro ověření funkčnosti přenosové trasy se používá tzv. kontrolní paket (ping). Tento kontrolní paket je odesílán s periodou nastavenou 
parametrem  Perioda testu (Test Period). Továrně je tato hodnota 180 sekund a obvykle není třeba ji měnit. Používáte-li protokol SIA IP, 
povolte parametr Contact ID Ping a v případě potřeby upravte CID kód (továrně - 602).

8. Na ET083: Otevřete záložku Záznamník událostí (Events Log), abyste mohli sledovat komunikaci mezi EZS a ET083.

9.  Na ET083: V případě potřeby může komunikátor ET083 nahradit číslo objektu nastavené v ústředně jiným, nastaveným v záložce Systém → 
Nastavení parametrů EZS. Více informací naleznete v kapitole 10. TELEFONNÍ ČÍSLA PCO A ZMĚNA ČÍSLA OBJEKTU.

*  Je třeba zadat pouze pokud využíváte komunikační rozhraní RING/TIP.

** Užitečné pouze pokud využíváte komunikační rozhraní RING/TIP.

7.2.4. CSD (Circuit Switch Data) - v ČR nerozšířeno
Data určená pro přenos na PCO lze z ústředny EZS získat přes některé z následujících rozhraní:

•	 Rozhraní RING/TIP – přijímá data z ústředny EZS ve formátu Ademco Contact ID, konvertuje je do přenosového protokolu EGR100, Kronos 
nebo SIA IP a přenáší tato data na PCO pomocí 2G/3G nebo Ethernetu (nutno doplnit LAN modulem ELAN3-ALARM). Než začnete komunikátor 
ET083 konfigurovat, proveďte všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.1. Rozhraní RING/TIP.

•	 Sériové nebo Keybus rozhraní – přijímá data ze sériové sběrnice  ústředny EZS, konvertuje je do přenosového protokolu EGR100, Kronos nebo 
SIA IP a přenáší tato data na PCO pomocí 2G/3G nebo Ethernetu (nutno doplnit LAN modulem ELAN3-ALARM). Než začnete komunikátor 
ET083 konfigurovat, proveďte všechny kroky pro vybrané zapojení dle kapitoly 6.2. KeyBUS a seriové rozhraní.

Aby byla vybraná přenosová trasa funkční, je třeba provést následující nastavení:

1. Na ústředně EZS*: Povolte komunikaci ve formátu Ademco Contact ID.

2. Na ústředně EZS*: Nastavte platné číslo objektu.

3. Na ústředně EZS*: Nastavte libovolné telefonní číslo PCO; jedna číslice stačí.

4. Na ET083: Připojte komunikátor ET083 pomocí USB kabelu k počítači a spusťte konfigurační program ELDES Configuration Tool.

5. Na ET083: V sekci Systém → Nastavení nastavte následující konfigurační parametry:

a. Povolte Rozšířenou metodu komunikace.

b. Nastavte CSD jako Hlavní přenosovou trasu. V případě potřeby nastavte také komunikační trasy Záloha 1 a Záloha 2.

6. Na ET083: Přejděte do sekce Nastavení IP/CSD → Nastavení GPRS → IP 1/2/3 a nastavte následující parametry. Podporovány jsou následující 
formáty telefonních čísel:

•	 Mezinárodní (+) – Telefonní číslo začíná znakem (+) a mezinárodním kódem v následujícím formátu: +[mezinárodní kód][kód oblasti][číslo], 
příklad pro ČR: +420725123456.
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7. Na ET083: Otevřete záložku Záznamník událostí (Events Log), abyste mohli sledovat komunikaci mezi EZS a ET083.

8. Na ET083****: V případě potřeby může komunikátor ET083 nahradit číslo objektu nastavené v ústředně jiným, nastaveným v záložce Systém → 
Nastavení parametrů EZS. Více informací naleznete v kapitole 10. TELEFONNÍ ČÍSLA PCO A ZMĚNA ČÍSLA OBJEKTU.

*  Je třeba zadat pouze pokud využíváte komunikační rozhraní RING/TIP.

** Užitečné pouze pokud využíváte komunikační rozhraní RING/TIP.

8. NASTAVENÍ GSM MODEMU
Komunikace metodou “Hlasového volání” může částečně nebo úplně selhat kvůli rozdílům v úrovni zvuku. V případě problémů s komunikací na Pult 
Centralizované Ochrany je doporučeno konfigurovat parametry zesílení mikrofonu a hlasitosti reproduktoru:

•	 Chyba signálu “Handshake” – V případě této chyby je doporučeno postupně zvyšovat parametr “Úroveň reproduktoru” vždy o hodnotu 
20-25 a opakovat přenos dat. Pokud chyba přetrvává i při testování s maximální hodnotou parametru 100, zkuste snížit původní hodnotu  
o 10-15, dokud nedosáhnete úspěšného přenosu signálu “Handshake”.

•	 Chyba signálu “Kissoff” – V případě této chyby se doporučuje postupně zvyšovat parametr “Zesílení mikrofonu” vždy o hodnotu 2-3 a opakovat 
přenos dat. Pokud chyba přetrvává i při testování s maximální hodnotou parametru 15, zkuste naopak snižovat původní hodnotu o 1-2, dokud 
nedosáhnete úspěšného signálu “Kissoff”.

Nastavení parametrů 
GSM modemu

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.

9. PŘEPOSÍLÁNÍ SMS ZPRÁV
Modul ET083 je vybaven funkcí přeposílání SMS zpráv. Tato funkce umožňuje přeposlat jakoukoli SMS zprávu doručenou na SIM kartu v modulu 
ET083na vybrané uživatelské telefonní číslo (viz kapitola 12. UŽIVATELSKÁ TELEFONNÍ ČÍSLA). Pomocí programu ELDES Configuration Tool 
otevřete sekci Parametry systému, kde lze tuto funkci nastavit. K dispozici jsou 4 základní možnosti přeposílání zpráv:

• Přeposlat všechny přijaté SMS zprávy - pokud je tato volba aktivní, pak každá zpráva přicházející na SIM kartu v ET083 bude přeposlána  
na zadané telefonní číslo.

• Přeposlat všechny SMS zprávy od neznámých uživatelů - přepošle pouze SMS zprávy přijaté z tel. čísel, která nejsou uložena v modulu.

• Přepošle pouze SMS zprávy od známých uživatelů s nesprávnou syntaxí nebo nesprávným heslem  - přeposlány jsou pouze SMS zprávy  
z čísel uložených v modulu, které obsahují neplatné heslo nebo chybnou syntaxi. 

• Přeposlat všechny přijaté SMS z konkrétního telefonního čísla - přepošle všechny SMS zprávy odeslané ze zadaného telefonního čísla.

 Přeposílání SMS zpráv je v továrním nastavení zakázáno. Chcete-li povolit/zakázat tuto funkci, postupujte následovně.

Povolení/zákaz funkce 
přeposílání SMS zpráv

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.

Pokud je přeposílaná SMS zpráva delší než 160 znaků, nebude přenesena korektně.

Pokud je povolena funkce Přepošli všechny přijaté SMS z konkrétního telefonního čísla - systém povolí zadat jako konkrétnítelefonní číslo  
i telefonní číslo uživatele (administrátora), v tomto případě však tomuto uživateli NEBUDE přeposlána jeho vlastní SMS zpráva.
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10. TELEFONNÍ ČÍSLO PCO A ZMĚNA ČÍSLA OBJEKTU
Komunikátor ET083 umožňuje naprogramovat vlastní telefonní číslo Pultu Centralizované Ochrany (PCO) a číslo objektu. Pokud je některá z těchto 
položek naprogramována, nahradí položku (telefonní číslo PCO a/nebo) číslo objektu naprogramované v ústředně EZS. 
Pokud je tedy zvolen přenos metodou “Hlasového volání” a ústředna komunikuje s modulem přes rozhraní RING/TIP, lze tímto způsobem “přepsat” 
položky v komunikátoru ústředny EZS. Tímto způsobem lze “přepsat” až čtyři různá čísla objektu. Typicky se tento způsob používá, pokud je třeba 
začít posílat informace z ústředny EZS na jiný PCO, ale není z nějakého důvodu možné přeprogramovat ústřednu EZS.

Nastavení telefonního 
čísla PCO a čísla 
objektu(ů)

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

11. SMS Heslo
Z bezpečnostních důvodů zařízení používá následující typ hesla:

SMS heslo – Čtyřmístné heslo pro konfiguraci zařízení a ovládání výstupu až ze tří uživatelských telefonních čísel prostřednictvím SMS zpráv, 
spuštění vzdálené konfigurace až ze dvou telefonních čísel administrátora a přihlášení k softwaru ELDES Configuration Tool. Ve výchozím  
nastavení má SMS heslo hodnotu 0000, JE NUTNÉ toho heslo při prvním programování změnit.

Nastavení SMS hesla SMS
Text SMS:
wwww_PSW:ssss 
Hodnota: wwww – tovární SMS heslo; ssss – nové SMS heslo; rozsah – [0001... 9999]. 
Příklad: 0000_PSW:1111 

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Systém odmítá SMS zprávy, které obsahují nesprávné heslo SMS - a to i ze známých telefonních čísel.

12. TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ
Do zařízení ET083 lze uložit až 3 uživatelská telefonní čísla označená jako Uživatel 1 až 3. Po nastavení telefonního čísla bude uživatel schopen 
provádět menší konfiguraci a řídit výstupy SMS zprávami i bezplatným telefonem (viz kapitola 14. VÝSTUPY), přijmout vstupní poplach / obnovení 
a PSTN ztrátu / obnovení SMS textových zpráv ze zařízení (viz 13. VSTUPY).

V továrním nastavení modul ignoruje veškerá příchozí volání a textové zprávy SMS z telefonních čísel neuvedených v seznamu, odmítá rovněž 
textové zprávy SMS, které obsahují nesprávné heslo SMS, přestože byly odeslány ze známého telefonního čísla uživatele.

Podporovány jsou následující formáty telefonních čísel: 

•	 Mezinárodní (+) – Telefonní číslo začíná znakem plus (+) a mezinárodním kódem v následujícím formátu: +[mezinárodní kód] 
[kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: +420725123456.

•	 Mezinárodní (00) – Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní kód v následujícím formátu: 00[mezinárodní kód] 
[kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: 00420725123456.

•	 Lokální – [kód oblasti][číslo], příklad pro ČR: 602123456.

Nastavení telefonních 
čísel uživatelů

SMS
Text SMS:
ssss_NRu:ttteeellnnuumm 
Hodnota: ssss – SMS heslo; u – pořadové číslo tel. čísla – [1... 3]; ttteeellnnuumm – max. 15 znaků 
tel. čísla. 
Příklad: 1111_NR1:+420602345678 

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  
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13. VSTUPY
Modul je vybaven třemi vstupy označenými jako Z1, Z2 a Z3. Vstupy jsou určeny pro připojení různých detekčních zařízení (detektory pohybu, dveřní 
kontakty, pasivní nebo aktivní snímače hladiny apod.). Jakmile dojde k aktivaci vstupu, může komunikátor prostřednictvím SMS zprávy (viz kapitola 
12. UŽIVATELSKÁ TELEFONNÍ ČÍSLA), resp. prostřednictvím předem nakonfigurované komunikační metody oznámit tuto informaci až na tři 
uživatelská telefonní čísla, resp. na PCO. Ke vstupům lze také připojit PGM výstupy připojené ústředny EZS.

Pokud je komunikátor ET083 propojen s ústřednou EZS pomocí komunikačního rozhraní KeyBUS (viz kapitola 6.2 Keybus Interface), jsou svorky 
vstupů Z1 a Z2 obsazeny komunikačním rozhraním a nemohou být používány jako digitální vstupy. V takovém případě lze jako digitální vstup použít 
pouze terminál Z3.

Ve výchozím nastavení jsou vstupy zakázány. Chcete-li zapnout/vypnout určitý vstup, postupujte následovně.

Povolení vstupu SMS
Text SMS:
ssss_Zn:ON
Hodnota: ssss – SMS heslo; n – číslo vstupu, rozsah – [1... 3].
Příklad: 1111_Z2:ON

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Zákaz vstupu SMS
Text SMS:
ssss_Zn:OFF
Hodnota: ssss – SMS heslo; n – číslo vstupu, rozsah – [1... 3].
Příklad: 1111_Z1:OFF

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Ve výchozím nastavení jsou vstupy nastaveny jako NO (normálně otevřené). Chcete-li změnit logiku vstupu, postupujte následovně.

Nastavení logiky vstupů 
NO nebo NC

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Ve výchozím nastavení jsou texty SMS zpráv pro aktivaci Vstupu 1 ... 3 TRIGGERED a obnovy Vstupu 1 ... 3 RESTORED. Chcete-li texty jednotlivých 
SMS upravit, postupujte následovně.

Nastavení textu  
při aktivaci vstupu

SMS
Text SMS:
ssss_TZn:ON:in-alarm-text
Hodnota: ssss – SMS heslo; n – číslo vstupu, rozsah – [1... 3]; in-alarm-text – max. 23 znaků 
textu.
Příklad: 1111_TZ3:ON:Input3 violated

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Nastavení textu  
při obnově vstupu

SMS
Text SMS:
ssss_TZn:OFF:in-restore-text
Hodnota: ssss – SMS heslo; n – input number, rozsah – [1... 3]; in-restore-text – up to 23 characters 
input restore text.
Příklad: 1111_TZ1:OFF:Input1 restored

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Znaky čárka, pomlčka a středník NEJSOU v textu o aktivaci/obnově vstupu povoleny.



27CZET083 2G/3G GSM/GPRS KOMUNIKÁTOR V1.0

Pro datový přenos informací o aktivaci/obnově vstupu je třeba naprogramovat do modulu ET083 číslo objektu, které se vkládá do odesílané zprávy. 
Toto číslo objektu so rovněž používá pro periodický test přenášený na PCO.

Chcete-li upravit nastavení vstupů pro datovou komunikaci a/nebo nastavit číslo účtu, postupujte následovně.

Nastavení  
parametrů vstupů

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Nastavení čísla objektu
Config 

Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Pro zobrazení aktuálního stavu vstupů (aktivován/v klidu) postupujte následovně.

Zobrazení stavu vstupů SMS
Text SMS:
ssss_STATUS
Hodnota: ssss – SMS heslo.
Příklad: 1111_STATUS

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  
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14. VÝSTUPY
Modul je vybaven třemi tranzistorovými výstupy v zapojení s otevřeným kolektorem, označenými jako C1 až C3. Výstupy lze použít k ovládání 
různých připojených elektrických spotřebičů, k zapnutí/vypnutí alarmu (pomocí funkce keyswitch), k otevírání / zavírání garážových vrat, aktivaci 
světel, ohřevu, zalévání apod. Více informací naleznete v kapitole 2.3. Schémata zapojení. 

14.1. Názvy výstupů
Každému výstupu lze přiřadit název, který obvykle určuje typ připojeného zařízení k výstupu, například: světla.

Ve výchozím nastavení jsou názvy výstupů OUTPUT1 ... 3. Chcete-li přejmenovat určitý výstup, postupujte následovně.

Změna názvu výstupů SMS
Text SMS:
ssss_TCo:out-name
Hodnota: ssss – SMS heslo; o – číslo výstupu, rozsah – [1... 3]; out-name – max. 23 znaků textu.
Příklad: 1111_TC1:Pumpa

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Zobrazení názvu výstupů SMS
Text SMS:
ssss_STATUS
Hodnota: ssss – SMS heslo.
Příklad: 1111_STATUS

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Znaky čárka, pomlčka a středník NEJSOU v textu o aktivaci/obnově vstupu povoleny.

14.2. Ovládání výstupů SMS zprávou
Ve výchozím nastavení jsou všechny výstupy ve stavu vypnuto (OFF). Chcete-li zapnout/vypnout některý z výstupů, postupujte následovně.

Sepnutí výstupu (ON) SMS
Text SMS:
ssss_Co:ON nebo ssss_out-name:ON
Hodnota: ssss – SMS heslo; o – číslo výstupu, rozsah – [1... 3]; out-name – max. 23 znaků textu.
Příklad: 1111_C2:ON

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Rozepnutí výstupu (OFF) SMS
Text SMS:
ssss_Co:OFF nebo ssss_out-name:OFF
Hodnota: ssss – SMS heslo; o – číslo výstupu, rozsah – [1... 3]; out-name – max. 23 znaků textu.
Příklad: 1111_Pumpa:OFF

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Chcete-li sepnout (ON) některý z výstupů na určitou konkrétní dobu, po jejíž uplynutí se výstup automaticky vypne (OFF), postupujte následovně.   
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Sepnutí výstupu (ON)  
na definovanou dobu

SMS
Text SMS:
ssss_Co:ON:time nebo ssss_out-name:ON:time
Hodnota: ssss – SMS heslo; o – číslo výstupu, rozsah – [1... 3]; time – časová perioda; rozsah – [1.... 
9999] sekund; out-name –max. 23 znaků textu.
Příklad: 1111_C3:ON:335

Chcete-li vypnout (OFF) některý z výstupů na určitou dobu, po jejíž uplynutí se výstup automaticky opět zapne (ON), postupujte následovně.   

Vypnutí výstupu (OFF)  
na definovanou dobu

SMS
Text SMS:
ssss_Co:OFF:time nebo ssss_out-name:OFF:time
Hodnota: ssss – SMS heslo; o – číslo výstupu, rozsah – [1... 3]; time – časová perioda; rozsah – [1.... 
9999] sekund; out-name – max. 23 znaků textu.
Příklad: 1111_Pumpa:OFF:56

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Zobrazení stavu výstupů SMS
Text SMS:
ssss_STATUS
Hodnota: ssss – SMS heslo.
Příklad: 1111_STATUS

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Výstup může být aktivován (ON) na určitou dobu pouze tehdy, je-li právě neaktivní (OFF).

Výstup může být deaktivován (OFF) na určitou dobu pouze tehdy, je-li právě aktivní (ON).

V případě výpadku napájení zůstanou výstupy po jeho obnově  vždy ve stavu vypnuto (OFF)  
bez ohledu na poslední stav výstupu před výpadkem napájení.

14.3. Ovládání výstupů událostí
PGM výstupy mohou být ovládány automaticky v návaznosti na určitou událost v systému.

Možné akce výstupů
Akce pro vybraný výstup lze nastavit následovně:

•	 Trvale zapnout (ON) – Vybraná akce aktivuje výstup (ON), který zůstane sepnutý bez ohledu na to, zda aktivační událost trvá či nikoli.

•	 Trvale vypnout (OFF) – Vybraná akce deaktivuje výstup (OFF), který zůstane vypnutý bez ohledu na to, zda aktivační událost trvá či nikoli.

•	 Pulsní zapnutí  (Puls ON) –  Vybraná akce aktivuje výstup (ON) na předem nastavený čas, po jehož uplynutí se výstup opět vypne (OFF)  
bez ohledu na to, zda aktivační událost trvá či nikoli.

•	 Pulsní vypnutí  (Puls OFF) –  Vybraná akce deaktivuje výstup (OFF) na předem nastavený čas, po jehož uplynutí se výstup opět aktivuje (ON)  
bez ohledu na to, zda aktivační událost trvá či nikoli.

•	 Inverze – Vybraná akce aktivuje výstup (ON), který zůstane sepnutý, dokud vybraná akce nenastane znovu a neuvede tak výstup do stavu OFF.

Aktivační události
Výše uvedené akce výstupu mohou být spojeny s následujícími systémovými událostmi:

•	 Ztráta telefonní linky (PSTN) – Systémová událost nastane v případě detekce ztráty pevné telefonní linky. Více informací o detekci pevné 
telefonní linky naleznete v kapitole 16. KONTROLA PŘÍTOMNOSTI PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY.

•	 Obnova telefonní linky – Systémová událost nastane v případě detekce obnovy pevné telefonní linky. Více informací o detekci pevné telefonní 
linky naleznete v kapitole 16. KONTROLA PŘÍTOMNOSTI PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY.

•	 Ztráta GSM – Systémová událost nastane v případě detekce ztráty GSM sítě. Více informací o detekci GSM sítě naleznete v kapitole  
17. KONTROLA PŘÍTOMNOSTI GSM.

•	 Obnova GSM – Systémová událost nastane v případě detekce obnovy GSM sítě. Více informací o detekci GSM sítě naleznete v kapitole  
17. KONTROLA PŘÍTOMNOSTI GSM.
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•	 Hovor od uživatele – Systémová událost nastane detekcí příchozího volání z některého z uložených uživatelských telefonních čísel (viz  
kapitola 12. UŽIVATELSKÁ TELEFONNÍ ČÍSLA). Příchozí hovor je bezplatný, protože systém hovor odmítne (prozvonění). Pokud zařízení  
prozvání současně více uživatelů, systém zareaguje na volání prvního volajícího, ostatní volající budou ignorováni.

•	 Aktivace vstupu – Systémová událost nastane aktivací konkrétního vstupu na modulu ET083. Více informací o nastavení vstupů naleznete  
v kapitole 13. VSTUPY.

•	 Obnova vstupu – Systémová událost nastane obnovou klidového stavu konkrétního vstupu na modulu ET083. Více informací o nastavení 
vstupů naleznete v kapitole 13. VSTUPY.

•	 Ztráta LAN – Systémová událost nastane detekcí ztráty ethernetové konektivity. Více informací o nastavení dohledu nad ethernetovým  
připojením naleznete v kapitole 18. KONTROLA DATOVÉHO SPOJENÍ.

•	 Obnova LAN – Systémová událost nastane detekcí obnovy ethernetové konektivity. Více informací o nastavení dohledu nad ethernetovým 
připojením naleznete v kapitole 18. KONTROLA DATOVÉHO SPOJENÍ.

•	 Ztráta GPRS – Systémová událost nastane detekcí ztráty GPRS konektivity. Více informací o nastavení dohledu nad GPRS připojením naleznete 
v kapitole 18. KONTROLA DATOVÉHO SPOJENÍ.

•	 Obnova GPRS – Systémová událost nastane detekcí obnovy GPRS konektivity. Více informací o nastavení dohledu nad GPRS připojením  
naleznete v kapitole 18. KONTROLA DATOVÉHO SPOJENÍ.

•	 Vznik události CID – Systémová událost nastane při přijetí CID kódu se vznikem konkrétní události.

•	 Obnova události CID – Systémová událost nastane při přijetí CID kódu s obnovou konkrétní události.

Nastavení ovládání 
výstupu událostí

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  
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15. OCHRANNÉ KONTAKTY
Modul ET083 je vybaven dvěma mikrospínači pro detekci neoprávněné manipulace s modulem:

• jedním na přední straně desky elektroniky (strana součástek) pro detekci sejmutí krytu modulu
• druhým na spodní straně desky elektroniky (strana spojů) pro detekci sejmutí modulu ET083 ze zdi.
Jestliže dojde k aktivaci některého z ochranných kontaktů modulu ET083, může být tato skutečnost reportována na Pult Centralizované Ochrany 
(PCO) nebo pomocí SMS zprávy na zadané telefonní číslo (továrně zakázáno).

Pro spolehlivou detekci tamperů je třeba instalovat modul ET083 v dodaném plastovém krytu.

16. KONTROLA PŘÍTOMNOSTI PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY

Vyrozumění o poruše/obnově pevné telefonní linky pomocí SMS zprávy uživatelům  
je k dispozici v Základním i Rozšířeném režimu komunikace. Datový přenos této informace na PCO  

je dostupný pouze v Rozšířeném režimu komunikace (viz 7.2. Rozšířený režim komunikace). 

Tato kapitola se vztahuje pouze na zapojení modulu s připojenou pevnou telefonní linkou (viz kapitola 6.1. Rozhraní RING/TIP)

Modul ET083 detekuje ztrátu pevné telefonní linky v následujících případech:

•	 Pokud napětí pevné telefonní linky poklesne pod 4V (přerušení nebo odpojení přívodu).

•	 Pokud se napětí linky dostane mimo povolený interval MIN (továrně - 35V) a MAX (továrně - 45V) a zůstane mimo tento rozsah definovaný 
čas (továrně - 5 sekund).

Kterákoli z výše uvedených metod detekce ztráty linky vede k převzetí komunikačního procesu a k přenosu dat přes předem nakonfigurovanou 
záložní trasu, dokud nedojde k obnovení linky.

Pokud je telefonní linka ve ztrátě déle než nastavenou dobu (továrně – 20 sekund), aktivuje modul vybraný výstup (továrně výstup C1) a odešle 
(pokud je povoleno) informaci o této situaci SMS zprávou uživateli (viz kapitola 12. TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ) a/nebo odešle zprávu na PCO. 

Výchozí text SMS oznámení o ztrátě/obnově telefonní linky je “Tel. Line LOST” a “Tel. Line RESTORE”. CID kód události na PCO je 351 (ve výchozím 
nastavení). Chcete-li editovat text SMS zprávy o ztrátě/obnově a/nebo další parametry, postupujte následovně.

Editace textu SMS  
o ztrátě/obnově tel. linky

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Nastavení doby zpoždění 
informace o ztrátě tel. 
linky

SMS
Text SMS:
ssss_TELDLY:del
Hodnota: ssss – SMS heslo; del – zpoždění informace; rozsah – [0... 250] sekund.
Příklad: 1111_TELDLY:45

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Detaily o automatickém ovládání výstupu ztrátou/obnovou telefonní linky (PSTN) naleznete v kapitole 14.3. Ovládání výstupů událostí.

17. KONTROLA PŘÍTOMNOSTI GSM

Modul ET083 kontroluje přítomnost GSM sítě (2G/3G) každých 10 minut. Při ztrátě signálu se LED kontrolka 2G/3G rozsvítí a modul aktivuje určený 
výstup (továrně výstup C2), pokud se signál ztratí na delší dobu, než je nastavené zpoždění (továrně - 10 sekund). Po obnově GSM signálu odešle 
modul ve výchozím nastavení o této události informační SMS zprávu na telefonní číslo uživatele (viz kapitola 12. UŽIVATELSKÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA) a sepnutý výstup deaktivuje.

V režimu rozšířené komunikace se v případě ztráty GSM sítě komunikátor přepne na předem nakonfigurovanou záložní trasu (pokud existuje)  
a pokračuje v přenosu dat, dokud nebude obnoveno GSM spojení.

Ve výchozím nastavení jsou povoleny SMS zprávy informující o obnově stavu výstupu. Chcete-li zakázat/povolit tato oznámení, popř. nastavit jiné  
hodnoty, postupujte následovně.
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Zákaz/povolení 
vyrozumění o obnově 
výstupu

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Nastavení parametru 
zpoždění

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Další podrobnosti o automatickém řízení výstupu týkající při ztrátě/obnově GSM sítě naleznete v kapitole 14.3. Ovládání výstupů událostí.

18. KONTROLA DATOVÉHO SPOJENÍ

Tato kapitola platí pouze pokud je využita IP komunikace v rozšířeném režimu.

Modul ET083 je vybaven funkcí kontroly stavu datového připojení (2G/3G/Ethernet) při nastavené IP komunikaci v rozšířeném režimu. Po aktivaci 
této funkce modul pravidelně ověřuje funkčnost spojení přenosem testovací zprávy “ping” na zadanou adresu a port testovacího serveru (továrně 
eldes.lt:80 každých 15 minut). V případě, že se zařízení nepodaří přenést testovací zprávu na adresu testovacího serveru, bude považovat tuto 
událost za ztrátu datového spojení a pokusí se znovu obnovit spojení odesíláním testovací zprávy 1x za minutu. Datové spojení bude považováno  
za obnovené po třech úspěšných testovacích přenosech.

V případě ztráty/obnovy GSM spojení nebo ztráty/obnovy připojení k síti Ethernet bude na Pult Centralizované ochrany (PCO) odeslán CID kód 
události 359 nebo 360 (v továrním nastavení). Kromě toho může být prostřednictvím textové zprávy SMS odeslána informace o ztrátě/obnově 
datového spojení až pěti zadaným uživatelům. Přednastavené texty SMS zpráv událostí jsou následující: “2G/3G data link lost”,  “2G/3G data link 
restored”, “Ethernet data link lost” and “Ethernet data link restored”.

Stav datové konektivity může být také pravidelně reportován pomocí SMS zprávy na zadané telefonní číslo (továrně 1x za hodinu). SMS zpráva 
obsahuje editovatelný text (továrně “Data link test report:”) společně se stavem 2G/3G sítě a Ethernetu (OK; lost; restored; N/A).

Obnova datové konektivity může automaticky aktivovat/deaktivovat vybraný výstup modulu - viz  14.3. Ovládání výstupů událostí.

Chcete-li povolit dohled nad datovou konektivitou a spravovat oznámení o její ztrátě/obnově, postupujte následovně.

Správa dohledu nad 
datovou konektivitou

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

19. ROZŠÍŘENÝ REŽIM KISSOFF
Je-li aktivní tato funkce, poskytne modul ET083 připojené zabezpečovací ústředně prostřednictvím rozhraní RING/TIP signál “Kissoff” pouze  
v případě úspěšného doručení datové zprávy na PCO - tedy až poté, co přijme signál”Kissoff” od PCO.

Funkci aktivujete následovně v konfiguraci modulu.

1. Otevřete záložku Systém → Nastavení → Nastavení přenosové trasy a zaškrtněte volbu Rozšířená metoda komunikace.

2. V té samé záložce povolte volbu Rozšířený režim Kissoff přes RingTip.

3. Níže můžete změnit také hodnotu parametru Přímé připojení tel. linky (PSTN), která je v továrním nastavení 180 sekund (interval povolených 
hodnot je 10... 300 sekund).

Ve výše uvedené konfiguraci jsou dostupné následující komunikační metody:

• Hlavní přenosová trasa: SMS/IP1/IP2/IP3

• Záložní trasa 1: SMS/IP1/IP2/IP3/PSTN

• Záložní trasa 2: SMS/IP1/IP2/IP3/PSTN

Pokud nastavíte pevnou telefonní linku (PSTN) jako Záložní trasu 1, bude Záložní trasa 2 neaktivní, protože telefonní linka je vždy poslední komu-
nikační trasou v komunikačním řetězci.
V následujícím příkladu jsou trasy IP1 a IP2 nastaveny jako primární a 1. záložní trasa, zatímco 2. záložní trasa je pevná telefonní linka (PSTN).
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ET083 přijímá data z EZS přes rozhraní RING/TIP

ET083 data přijme, ale nepotvrdí jejich přijetí signálem Kissoff

ET083 se pokouší doručit data na PCO hlavní trasou (IP1)

Všechny pokusy neúspěšné - PCO neposílá Kissoff

Přepnutí na Záložní trasu 1 (IP2)

Všechny pokusy neúspěšné - PCO neposílá Kissoff

Přepnutí na Záložní trasu 2 (PSTN)

ET083 přepíná relé a připojuje RING/TIP komunikátor EZS 
přímo na pevnou telefonní linku (PSTN).

Probíhá odpočítávání přímého propojení PSTN *

ET083 přepne relé zpět a čeká na další události z EZS přes 
rozhraní RING / TIP. Do EZS nebudou odeslána žádná data

* Aplikovány zvláštní podmínky. Modul ET083 pravidelně kontroluje, zda je GSM modem úspěšně zaregistrován v síti. V tomto případě bude 
přímé připojení telefonní linky k ústředně EZS přes rozhraní RING/TIP řízeno následovně:

1   Pokud jsou volby Test datového spojení (v sekci Systém → Test datového spojení) a Rozšířený režim Kissoff přes RingTip povoleny 
současně:

 1.1   V případě výpadku GSM sítě budou hlavní i záložní komunikační trasy nastavené přes GSM/GPRS (IP1/IP2/IP3 přes 2G/3G, SMS nebo 
Hlasové volání přeskočeny.

 1.2  V případě výpadku GPRS sítě, ale dostupném GSM, budou přeskočeny hlavní i záložní komunikační trasy nastavené přes GPRS (IP1/IP2/
IP3 řes 2G/3G).

 1.3   Pokud je poslední záložní komunikační trasa v pořadí telefonní linka (PSTN), ponechá modul ET083 ústřednu EZS připojenu k pevné 
telefonní lince přes rozhraní RING/TIP do té doby, dokud nedojde k obnově GSM/GPRS spojení.

2  Pokud je volba Test datového spojení (v sekci Systém → Test datového spojení) zakázána, zatímco volba Rozšířený režim Kissoff přes Ring-
Tip povolena:

 2.1  V případě výpadku GSM sítě budou hlavní i záložní komunikační trasy nastavené přes GSM/GPRS (IP1/IP2/IP3 přes 2G/3G, SMS nebo 
Hlasové volání přeskočeny.

 2.2 Pokud je poslední záložní komunikační trasa v pořadí telefonní linka (PSTN), ponechá modul ET083 ústřednu EZS připojenu k pevné 
telefonní lince přes rozhraní RING/TIP do té doby, dokud nedojde k obnově GSM/GPRS spojení.

Pokud ústředna EZS posílá přes rozhraní RING/TIP více datových zpráv sa sebou, modul ET083 každou z nich porovná  
s již přijatou. Pokud je zjištěna duplicitní zpráva - bude ignorována, ostatní se bude snažit doručit na PCO.

Pokud není telefonní linka (PSTN) nastavena jako první nebo druhá záložní trasa,  
bude komunikace po posledním neúspěšném pokusu poslední dostupnou záložní trasou považována za neúspěšnou, 

modul ET083 nebude přenos dat na PCO opakovat. 

20. DATUM A ČAS
Modul ET083 je vybaven obvodem reálného času (RTC), který sleduje aktuální datum a čas. Po připojení modulu k napájení je třeba správný  
datum a čas nejprve nastavit, jinak nebudou korektně fungovat funkce periodického testu (viz 21. PERIODICKÝ TEST) a automatického restartu  
(viz 22. AUTOMATICKÝ RESTART). Po každém výpadku napájení modulu musí být datum a čas znovu nastaven.

Nastavení data a času
Config 

Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  
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Pokud je modul ET083 datově připojen k Pultu Centralizované Ochrany (PCO) (přes GPRS nebo Ethernet),  
nastaví se datum a čas automaticky podle času PCO.

21. PERIODICKÝ TEST
Modul ET083 lze nastavit tak, že bude v pravidelných intervalech posílat zprávu ve formátu CID (událost 602 - test EZS) na PCO prostřednictvím 
nakonfigurované komunikační trasy. Minimální interval je 1 hodina. Tato funkce se obvykle používá k ověření online stavu zařízení, pokud tuto 
informaci neposílá připojená ústředna EZS.

Tato funkce vyžaduje, aby bylo v modulu nastaveno správné číslo objektu, vkládané do zprávy ve formátu CID. Toto číslo objektu je rovněž vkládáno 
do CID zpráv o aktivaci/obnově některého ze vstupů modulu.

V továrním nastavení je funkce periodického testu zakázána a a číslo objektu není nastaveno. Tyto parametry lze editovat následovně. 

Nastavení parametrů 
periodického testu

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

Nastavení čísla objektu  
v modulu ET083

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

22. AUTOMATICKÝ RESTART
V některých kritických situacích může být nutné, aby se modul ET083 pravidelně restartoval. Tuto operaci lze provádět automaticky - minimální 
perioda automatického restartu zařízení je 1 hodina.

V továrním nastavení je funkce automatického testu zakázána. Povolit/zakázat nebo editovat ji lze následovně.

Nastavení automatického 
restartu

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

23. ZÁZNAMNÍK UDÁLOSTÍ
Modul ET083 obsahuje záznamník událostí, do kterého se ukládají důležité informace ohledně aktivity modulu a komunikace mezi zařízením  
a Pultem Centralizované Ochrany (PCO). Zobrazit, exportovat či smazat log událostí je možné následovně: 

Správa záznamníku 
událostí.

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  
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24. TECHNICKÁ PODPORA
24.1. Řešení problémů

Problém Možné řešení
LED kontrolka 2G/3G nebliká ani nesvítí • Chybí napájení modulu

• Napájení není připojeno správně 
• Přepálená pojistka
• Není k dispozici GSM signál (2G/3G) 

LED kontrolka STATUS bliká několikrát za sekundu • SIM karta není vložena nebo je vložena chybně
• SIM  karta vyžaduje zadání PIN kódu
• SIM karta je neaktivní

Modul neodpovídá na žádnou SMS zprávu • Je vyčerpán finanční kredit na SIM kartě 
• Chybné telefonní číslo centra SMS zpráv na SIM kartě 
• Není k dispozici GSM signál (2G/3G) 
• Tel. číslo uživatele není v modulu naprogramováno
• Nesprávná syntaxe příkazu
• SMS zpráva začíná znakem “mezera”

V případě podezření na záruční vadu reklamujte výrobek tam, kde byl zakoupen. 

Pokud Váš problém přetrvává a nedaří se jej vyřešit ani s pomocí tohoto manuálu, obraťte se na místního distributora. Nejnovější informace o vašem 
zařízení a dalších produktech naleznete na webové stránce výrobce eldesalarms.com

24.2. Reset do továrního nastavení
1. Odpojte USB kabel.

2. Odpojte napájení modulu.

3. Propojte jumper označený DEF. 

4. Připojte zařízení k napájení na cca 7 sekund.

5. Odpojte napájení modulu. 

6. Odstraňte propojku (jumper) označený DEF.

7. Parametry jsou nastaveny do továrního nastavení.

Alternativně lze reset do továrního nastavení provést následovně.

Reset do továrního 
nastavení

Config 
Tool Tato operace může být provedena z počítače pomocí programu ELDES Configuration Tool.  

24.3. Aktualizace firmware lokálně přes USB 
1. Odpojte napájení modulu. 

2. Propojte jumper označený DEF.

3. Připojte modul USB kabelem k počítači. 

4. V PC vyskočí nové okno, ve kterém bude jediný soubor s příponou .bin, popř. přejděte do složky “Můj počítač” a najděte nový disk pojmenovaný 
Boot Disk. 

5. Smažte soubor s příponou .bin na tomto novém disku.

6. Do téže složky nakopírujte soubor .bin s novým firmware.

7. Odpojte USB kabel. 

8. Odstraňte zkratovací propojku z jumperu DEF.

9. Připojte napájení modulu. 

10. Firmware je aktualizován.

Po provedení upgrade firmware je silně doporučeno provést reset na tovární hodnoty. 
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24.4. Aktualizace firmware vzdáleně

Zařízení NEPOSÍLÁ žádná data na Pult Centrální Ochrany (PCO) v průběhu aktualizace firmware.  
Pokud se během této operace vyskytne požadavek na přenos informace na PCO, bude tato informace ztracena  

a NEBUDE přenesena na PCO po dokončení operace aktualizace firmware.

Před zahájením aktualizace firmware pomocí GPRS se ujistěte, že:
• SIM karta je vložena do držáku.
• na SIM kartě jsou povolena data (datový tarif).
• do modulu ET083 je přivedeno napájení.
• je nastaveno telefonní číslo Uživatele 1 (viz kapitola 5.2.1. Telefonní čísla administrátorů).
• je zadán název APN a je-li třeba, tak i uživatelské jméno a heslo pro APN.

Komunikátor ET083 podporuje funkci FOTA (firmware-over-the-air), která umožňuje vzdáleně aktualizovat firmware přes síť GPRS. Po spuštění  
procesu aktualizace se systém připojí k zadané adrese serveru FTP, kde je uložen soubor firmware, a začne stahovat a poté aktualizovat firmware. 
Modul se pokusí zachovat stávající konfiguraci a oznámí SMS zprávou dokončení procesu aktualizace nebo jeho selhání.

Soubor firmware MUSÍ být uložen ve složce s názvem Firmware. Proces aktualizace zahájíte SMS zprávou v následujícím tvaru.

Zahájení procesu FOTA SMS
Text SMS:
ssss_FOTA:ftp-ip,ftp-port,fw-name.bin,usr,pwd
Hodnota: ssss - SMS heslo; ftp-ip - veřejná IP adresa FTP serveru se souborem firmware
pro ET083; ftp-port - číslo portu FTP serveru (obvykle - 21); fw-name.bin - název souboru  
firmware, max. 31 znaků; usr - uživatelské jméno uživatele FTP serveru, max. 31 znaků; pwd - heslo 
uživatele FTP serveru , max. 31 znaků.
Příklad: 1111_FOTA:84.15.143.111,21,et083fw.bin,ftpuser,x52sfr128

S informacemi o nejnovější verzi firmware se obraťte na svého dodavatele.

 Soubor firmware MUSÍ být pojmenován názvem s malými písmeny.

Znak čárky “ , ” nebo podtržítka “_” NESMÍ být součástí uživatelského jména, hesla ani názvu souboru.

Je silně doporučeno provést po upgrade firmware reset na tovární hodnoty.

Výrobce ani distributor neprovozují žádný FTP server. Pro více informací kontaktujte svého dodavatele.
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25. SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 
Plastový kryt

 
Napájecí zdroj

 
ESR100 - digitální přijímač pro PCO
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