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1 Popis 

TWIN COM je objektové za ízení (PE) určené pro p enos událostí na poplachové p ijímací 
centrum (ARC) pomocí TCP/IP internet protokolů. P enos je prováděn dle požadavků 
normy SIA DC-0ř a technické normalizační informace TNI 33 45ř2. Komunikátor je 
vybaven ethernetovým rozhraním (RJ45) a GSM/GPRS modulem. Na desce jsou dva 
programovatelné vyvážené vstupy, jeden vstup sabotážní,  sériová linka RS4Ř5 pro 
p ipojení rozši ujících modulů, jeden reléový výstup a konektor pro p ipojení desky 
telefonní linky. Součástí modulu je napájecí zdroj s výstupem pro zálohovací baterii. 
 Komunikátor lze instalovat do samostatné schránky se síťovým transformátorem a 
zálohovací baterií, nebo do schránky úst edny a použít zálohované napájení systému. 
Události, které jsou p enášeny na poplachové p ijímací centrum, mohou být p ijímány buď 
pomocí telefonní linky, nebo generovány na základě aktivace vstupů komunikátoru. 

 

1.1 Funkce a služby 

 Ethernetové rozhraní 
 GPRS datový kanál 
 SMS zprávy 

 Nastavení p es webové rozhraní 
 Primární a záložní IP adresa ARC 

 Tel. číslo pro záložní SMS zprávy (CID) 

 Uložení posledních 128 událostí v paměti událostí 
 RS 4Ř5 pro externí rozší ení 
 2 kontaktní vstupy na desce a volitelná deska rozší ení o 8 vstupů 

 1 reléový výstup 

 Správa zálohovací baterie 

 Vstup pro Sabotážní kontakt  

1.2 Základní funkce komunikátoru TWIN-COM 

Komunikátor TWIN COM používá pro p enos poplachových zpráv dvě rozdílné 
p enosové cesty. Primární cesta je ethernetové rozhraní a sekundární cesta je datový 
p enos pomocí bezdrátové sítě GSM/GPRS. Jako záložní kanál lze využít zasílání SMS 
zpráv. 
Komunikátor se snaží navázat spojení s ARC servery následujícím způsobem: 

1. Zaslání paketu na ARC 1 pomocí Ethernetu (dva pokusy) 
2. Zaslání paketu na ARC 1 pomocí GPRS (dva pokusy) 
3. Zaslání paketu na ARC 2 pomocí Ethernetu (dva pokusy) 
4. Zaslání paketu na ARC 2 pomocí GPRS (dva pokusy) 

Komunikátor generuje periodické kontrolní zprávy, které jsou automaticky zasílány na 
ARC. Pomocí ethernetové cesty jsou zasílány kontrolní zprávy každých ř0 sekund, 
zatímco pro GPRS cestu je tento čas nastavitelný. Pro GPRS p enosy lze též nastavit 
maximální denní limit odeslaných paketů. 
 
Poplachové události lze získat dvěma různými způsoby: 
1. Komunikátor je vybaven programovatelnými vstupy, jejichž změna stavu vytvo í 

událost. 
Dále může být vlastní událost vytvo ena p i poruše napájení, baterie nebo poruchy 
rozši ujícího modulu.  
 
2. Komunikátor je možné doplnit o vstup telefonní linky a po propojení s telefonním 

komunikátorem úst edny, lze p enášet poplachové události vysílané úst ednou na 
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telefonní lince. Takto lze p enášet buď pulsní formáty 4+2 nebo DTMF formáty 
Ademco Expres a  Contact ID. V této konfiguraci pracuje TWIN COM jako p evodník 
telefonní linky na datovou. P enos probíhá v reálném čase a úst edně je potvrzeno 
(Kiss-Off) až když je zpráva doručena a potvrzena p ijímačem. Je též možné, pro 
vybrané události C. ID, vygenerovat SMS zprávy. 
 
Podporované formáty na telefonní lince: 
 
Název formátu –   Identifikace –   HS -   KO 
ADEMCO CID -  ADM-CID -    Dual Tone -  1.400Hz 
ADEMCO EXPRES - ADM-42E -   Dual Tone -  1.400Hz 
Silent Knight   SIA-PUL -   1.400Hz - 1.400Hz 
Sescoa, Franklin  SIA-PUL -   2.300Hz - 2.300Hz 
 
Komunikátor není pot eba nijak nastavovat, použitý komunikační formát je detekován 
automaticky. 
 
V zabezpečovací úst edně je pot eba zvolit jeden z výše uvedených formátů a 
libovolné telefonní číslo (co nejkratší nap . ř). Komunikátor volané číslo ignoruje a 
poté vysílá signál „Hand Shake” v po adí: DualTone – 1.400Hz – 2.300Hz. 
V závislosti na který HS úst edna zareaguje a začne vysílat data je určen formát a 
použit p íslušný signál „Kiss Off”.   
 
Doporučujeme používat p ednostně formát Contact ID, na který byl systém navržen a 
který poskytuje maximální možný p enos informací. 
 
Ostatní formáty jsou pouze doplňkové, nouzové ešení pro instalace, kde není možné 
použít formát Contact ID.  
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1.3  Princip komunikace s ARC 
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2 Programování komunikátoru TWIN-COM 

Parametry komunikátoru TWIN-COM se nastavují pomocí webového rozhraní, které lze 
spustit v libovolném webovém prohlížeči s podporou rámů a Java Skriptu. 
Webový server umožňuje snadnou a pohodlnou konfiguraci za ízení.  
Do webového prohlížeče zadejte IP adresu komunikátoru TWIN-COM. 
(Výchozí nastavení je:  IP adresa: 192.168.0.100 
    Maska: 255.255.255.0 
    Brána:  192.168.0.1) 
 
Objeví se okno, požadující p ihlášení k za ízení. 
(Výchozí nastavení je: Uživatelské jméno: admin 
    Heslo:   admin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po úspěšném p ihlášení se zobrazí stavová stránka za ízení, která informuje o aktuálním 
stavu komunikátoru TWIN-COM 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

TWIN COM    str. 7 / 25    ATIS group 
 

2.1.1 Stav komunikátoru 

 
Na stránce Status lze sledovat aktuální stav za ízení, provést testovací spojení, vymazat 
frontu nevy ízených událostí a ovládat výstupní relé: 

 

 
Verze HW/FW: zde je zobrazena verze hardwaru a nainstalovaného Firmwaru 
ID číslo komunikátoru: zde je zobrazeno nastavené identifikační číslo objektu 
Systémový čas/datum: zde je zobrazován aktuální čas komunikátoru 
 
 
Aktuální spojení: zobrazuje poslední úspěšnou komunikační cestu 
Další Eth/GPRS paket za: zobrazuje čas, za který bude odeslán další kontrolní paket 
Ethernet: Zobrazuje stav p ipojení k síti Ethernet 
GSM/Síla pole/BTS: Zobrazuje stav p ipojení k rádiové síti GSM a čísla dvou BTS 
Telefonní linka: Zobrazuje stav na simulované telefonní lince 
 
 
Ethernet pakety pro ARC: zde je zobrazena statistika komunikace na síti Ethernet 
GPRS pakety pro ARC: zde je zobrazena statistika komunikace na síti GPRS 
GPRS pakety odeslané za posl.den: zde je zobrazen celkový počet paketů odeslaných v 
jednom dni. Vždy o půlnoci se vynuluje 
SMS odesl. za posl.den: zde je zobrazen celkový počet odeslaných SMS za jeden den. 
Vždy o půlnoci se vynuluje. 
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2.1.2 Testovací tlačítka 

 
ARC 1 Ethernet Test – stisknutí tohoto tlačítka provede okamžité zaslání kontrolního 
paketu na p ijímač 1 pomocí ethernetu. 
ARC 1 GPRS Test – stisknutí tohoto tlačítka provede okamžité zaslání kontrolního 
paketu na p ijímač 1 pomocí GPRS. 
ARC 2 Ethernet Test – stisknutí tohoto tlačítka provede okamžité zaslání kontrolního 
paketu na p ijímač 2 pomocí ethernetu. 
ARC 2 Ethernet Test – stisknutí tohoto tlačítka provede okamžité zaslání kontrolního 
paketu na p ijímač 2 pomocí GPRS 
 
 

2.1.3 Fronty nevy ízených událostí 
 
SMS fronta: zde jsou p ipravené, ještě neodeslané SMS zprávy. Stisknutím tlačítka 
Smazat SMS frontu: tyto nevy ízené SMS zprávy vymažeme. 
Fronta paketů: zde jsou p ipravené, ještě neodeslané pakety. Stisknutím tlačítka 
Smazat frontu paketů, tyto ještě neodeslané pakety vymažeme. 

 
AC napájení: signalizuje p ítomnost napájecího napětí na vstupních svorkách AC 
Baterie: signalizuje stav p ipojené zálohovací baterie 
Zóny Ěvstupyě: zobrazuje aktuální stav alarmových vstupů (viz. p i azení barev) 
Relé ĚRučn  ZAP-VYP): zobrazuje stav výstupního relé a po kliknutí změní jeho stav 
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2.2 Nastavení síťových parametrů 

Na stránce LAN lze nastavit síťové parametry komunikátoru. 
 

MAC: zde je zobrazena MAC adresa síťového modulu. Tento parametr nelze měnit 
Každé za ízení má z výroby jinou MAC adresu. Tato MAC adresa je 
p enášena v každém paketu, pro zajištění autentifikace zpráv. 

 
IP adresa: Zde zadejte požadovanou IP adresu za ízení.  
  Výchozí tovární hodnota je: 1ř2.16Ř.0.100 
 
Maska: Zde zadejte požadovanou masku sítě.. 

Výchozí tovární hodnota je: 255.255.255.0 
 
 
Brána: Zde zadejte požadovanou bránu za ízení. 

Výchozí tovární hodnota je: 1ř2.16Ř.0.1 
 
www Port: Zde zadejte požadovaný port pro webový server za ízení. 

Výchozí tovární hodnota je: Ř0 
 
UPOZORN NÍ ! 
Veškeré tyto parametry konzultujte se správcem sítě, do které budete za ízení 
p ipojovat. 
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2.3 Nastavení ARC p ijímačů 

Na stránce LAN lze nastavit parametry pro p enos na p ijímací poplachové centrum (ARC – 
Alarm Receiving Center). 

 
 Komunikátor:  

o ID komunikátoru: zde je možné  zadat uživatelské  ID, které je nezbytné pro 
hlášení na monitorovací stanice (ARC) pomocí Contact-ID protokolu (4 znaky, 
obsahující následující znaky: 0…ř,B,C,D,E,F). Znaky pro vaše ID vám sdělí 
p íslušné p ijímací poplachové centrum ARC 

o Komunikační mód: zde můžeme zvolit jeden ze t í možných režimů komunikace: 

 TWIN – standardní režim se dvěma komunikačními cestami 

 Ethernet – komunikace pouze prost ednictvím sítě ethernet 

 GSM – komunikace pouze prost ednictvím rádiové sítě GSM  
o Interval GPRS kontrolní zprávy Ěmině: zde je možné nastavit interval mezi 

kontrolními zprávami posílanými pomocí rádiové sítě GSM. Hodnota je 
v minutách. 

o Interval Ethernet kontrolní zprávy Ěmině: zde je možné nastavit interval mezi 
kontrolními zprávami posílanými Ethernet sítě. Hodnota je v minutách. 

 
UPOZOR ENÍ ! 
Minimální nastavitelná doba je 1,5 min. Pokud není spojení s ARC p ijímačem, je 
automaticky aplikována, tato minimální doba. Po úspěšném spojení s ARC p ijímačem 
jsou již používány zde nastavené časy. 
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 ARC p ijímače:  

o UDP p ijímač I: zde je pot eba zadat IP adresu primárního alarmového p ijímače 
ARC a číslo UDP portu.  

o Tel.č. SMS I: zde můžeme zadat telefonní číslo ARC p ijímače SMS zpráv. Pokud 
se komunikátoru nepoda í p edat zprávu žádnou z komunikačních cest (ethernet 
a GPRS) je odeslána SMS zpráva obsahující C.ID informaci na toto telefonní číslo.  

o UDP p ijímač II: zde je pot eba zadat IP adresu záložního alarmového p ijímače 
ARC a číslo UDP portu. 
 

 AES Kryptování:  
o AES 128-bit: zde můžeme zapnout nebo vypnout šifrování komunikace   
o Krypt.navaz.sp: zde můžeme zapnout nebo vypnout šifrování komunikace p i 

navazování spojení  
o AES klíč: zde je pot eba zadat šifrovací klíč. Klíč se zadává v HEX.  

P íklad: 
16 znaků ASCII =  1    2   3  4   5   6   7   8   9  A   B  C   D   E   F  G 

                 HEX = 31  32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 

 
UPOZORN NÍ ! 
Veškeré tyto parametry konzultujte s provozovatelem Alarmového p ijímacího  centra 
ARC, na které budete za ízení p ipojovat. 
Vypínač šifrování je určen pouze pro testovací účely!!!  
Pro standardní provoz je pot eba mít zapnuté šifrování. 
 

 

Veškeré změny se aplikují až po stisknutí tlačítka „Ulož“  
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2.4 Nastavení GPRS 

Na stránce GPRS lze nastavit parametry pro p ihlášení  do datové rádiové sítě GPRS. 
Rovněž zde lze nastavit denní limit p enesených dat GPRS sítí. 

 

 APN Server:  

o APN Server: zde zadejte název APN   

o APN uživ. jméno: zde zadejte uživatelské jméno v APN   

o APN heslo: zde zadejte heslo do APN. 
 

 Datové limity:  

o Denní limit GPRS paketů: zde zadejte limit pro p enesená data během jednoho 
dne, pomocí GPRS sítě.   

 
Veškeré změny se aplikují až po stisknutí tlačítka „Ulož“  
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2.5 Nastavení SMS 

Na stránce SMS lze nastavit pro které události bude zaslána ještě navíc SMS zpráva. 
Datové pakety obsahují číselný kód p enášené události dle kódování Contact ID. 
Systém kontroluje shodu tohoto kódu s nastavením v této sekci SMS zpráv. 
Pokud je v paketu obsažen C.ID kód (Event), pro který je požadována SMS zpráva 
(zatrženo SMS Alarm), je tato poté odeslána s textem, který je uveden v poli CID info. 

 

 Tel. Číslo Ě1-4): zde můžeme zadat až 4 různá telefonní čísla, na která chceme zasílat 
SMS zprávy.  
o Event: zde můžeme definovat až Ř různých událostí, pro které chceme zasílat 

SMS zprávy na výše zadané telefonní číslo   

o CID info: zde uvedený text bude v SMS zprávě pro danou událost   
o SMS Alarm: pokud bude zaškrtnuto, bude p i začátku události zaslána SMS 

o SMS Obnova: pokud bude zaškrtnuto, bude p i konci události zaslána SMS 
 

 Limit SMS:  

o Denní limit pro SMS: modul odešle během jednoho dne maximální počet SMS 
zpráv uvedený v této kolonce.   

o Tel. č. pro limit: po dosažení denního limitu je zaslána SMS na toto číslo   

o Heslo SMS parametrizace: zde můžeme změnit heslo pro SMS parametrizaci 
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2.6 Nastavení Vstupů a výstupů 

Na stránce Vstupy a výstupy lze nastavit parametry vstupních obvodů modulu. 

 Nastavení zón Ěvstupůě: zaškrtnutím aktivujeme detekci stavu konkrétního vstupu. 
o Type: podle elektrického zapojení vstupu zvolíme NO/NC/EOL/DEOL   

o CID Code: zde zadáme C.ID kód, který chceme pro daný vstup p enést   
o Group: zde můžeme zadat číslo skupiny, do které vstup náleží (p enáší se)  
o Name : zde je možné  vstup pojmenovat (pouze info, nep enáší se) 

 

 Systémové události:  
o Porucha napájení AC:  zde zadáme C.ID kód, který chceme pro poruchu 

napájení AC p enést   
o Porucha baterie: zde zadáme C.ID kód, který chceme pro poruchu baterie 

p enést   
o Porucha Ethernet: zde zadáme C.ID kód, který chceme pro poruchu primární 

p enosové cesty (LAN) p enést 
o Porucha GSM/GPRS: zde zadáme C.ID kód, který chceme pro poruchu 

sekundární p enosové cesty (GPRS) p enést 
o Vstup do konfigurace: zde zadáme C.ID kód, který chceme pro tuto událost 

p enést 
o Reset Systému: zde zadáme C.ID kód, který chceme pro tuto událost p enést 
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Poznámka: V políčku Group lze zadat libovolné číslo, které bude p i události 
p enášeno v části určené pro číslo skupiny. Doporučujeme použít číslo řř, aby 
bylo rozlišeno, kde byla událost vygenerována. Některá ARC automaticky rozliší, 
že událost vygeneroval komunikátor, pokud je číslo group = řř.  
Systém neustále sleduje dostupnost sítě GSM. Pokud se dostupnost ztratí, je 
automaticky proveden reset GSM modulu a tím provedeno znovu p ihlášení do 
GSM sítě. Pokud nedojde k p ihlášení do GSM sítě ani po t etím resetu GSM 
modulu, je proveden celkový reset celého komunikátoru. Pro tento reset je 
vygenerovaná událost „Reset systému“ s číslem skupiny „Group=3“. Tento 
parametr je pevně daný a nelze jej měnit. 
 

 Nastavení napájení 
Napájeno pouze 1Ň V DC: Pokud použijeme zálohované stejnosměrné napájení 

ze zabezpečovacího systému, musíme zde p epnout volbu na „Zapnuto“ 
Upozorn ní: 
Pokud používáte napájení ze systému 12V DC, je pot eba zkontrolovat, že je toto napětí 
dostatečně silné to znamená, že dokáže poskytnout pot ebný proud a že je zálohované, 
to znamená, že je k dispozici i p i výpadku síťového napájecího napětí 230V AC. 
Toto napájení se p ipojuje do stejných svorek AC, jako p i napájení z vlastního 
transformátoru, pouze v nastavení se  zaškrtnutím parametru „Napájeno pouze 12 V DC“ 
určí, že zde není st ídavé napájecí napětí, ale stejnosměrné, a že není p ipojena baterie. 
Nep ipojujte napájecí nap tí na výstupní napájecí svorky + - !  
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2.7 Záloha a obnova 

Na stránce Záloha a obnova lze buď vytvo it záložní soubor s konfigurací modulu, nebo z 
takovéhoto záložního souboru načíst konfiguraci do za ízení. 

 

 
 Kliknutím na odkaz „twin-config.bin“ dojde k vytvo ení a stažení záložního souboru. 
 Kliknutím na tlačítko „Obnova ze souboru“ se otev e nabídka. “Vybrat soubor“. 

Po nastavení cesty na požadovaný konfigurační soubor spustíme nahrání do modulu 
stisknutím tlačítka „Send“  
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2.8 Heslo 

Na stránce Heslo lze změnit p ihlašovací údaje pro p ístup k nastavování modulu. 

 

2.9 Reboot a Upgrade 

Na stránce Reboot a Upgrade lze aktualizovat firmware. 

 
Po stisknutí tlačítka “Aktualizace FW” budete vyzváni k opětovnému kliknutí pro potvrzení 
požadovaného upgrade Firmwaru. Pokud tak provedete, budete mít možnost po kliknutí na 
tlačítko “Vybrat soubor” ukázat cestu na soubor s Firmwarem a poté spustit proces nahrání 
souboru stisknutím tlačítka “Send”, nebo celý proces zrušit tlačítkem “Cancel”. 
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2.10 System Log 

Na stránce System Log je zobrazen deník modulu. Maximální počet událostí v deníku je 
12Ř. Pomocí tlačítek “Další stránka logu” nebo “P edchozí stránka logu” lze v deníku 
listovat. 
 

 
 
Kliknutím na odkaz “twin-log.csv” lze stáhnout deník modulu jako csv soubor a uložit. 
 
Stisknutím tlačítka ”Smazání logu” dojde k vymazání deníku událostí modulu. 
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3 Zapojení a popis komunikátoru TWIN-COM 

3.1 Popis desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Slot pro SIM kartu 

Na desce modulu je dispozici slot pro SIM kartu. Zde můžete vložit vaší SIM kartu. 
Pot ebná SIM karta pro funkci modulu TWIN-COM  může být od libovolného poskytovatele 
GSM služeb. Modul TWIN-COM akceptuje SIM karty všech operátorů. 
 

3.3 Tlačítko reset 

Funkce tlačítka: 

 Stisknutí tlačítka na Ň s b hem provozu 
Dojde k resetu modulu. Žádná nastavení se nezmění ani neztratí, pouze dojde 
k opětovnému spuštění modulu. 

 P i vypnutém napájení stisknout a držet tlačítko, zapnout napájení a ješt  držet 
stisknuté tlačítko alespo  ňs dokud nezůstanou trvale svítit ob  LED Ěž+mě. 
Dojde k následujícím změnám: 

- IP adresa se změní na defaultní hodnotu : 192.168.0.100 
- Maska sítě se změní na defaultní hodnotu: 255.255.255.0 
- Gateway se změní na defaultní hodnotu: 192.168.0.1 
- Zablokuje se Firmware a je pot eba znovu nahrát!!! 

 
UPOZORN NÍ ! 
P ed provedením tohoto resetu, se ujistěte, že máte k dispozici pot ebný soubor 
s aktuálním Firmwarem. Bez nahrání tohoto souboru nebude modul funkční! 
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3.4 Detekce sabotáže 

Modul TWIN-COM je vybaven vstupem (konektorem) pro p ipojení mikrospínače pro 
detekci sabotáže, který je součástí dodávky.  
Pokud nechcete používat funkci detekce sabotáže tímto vstupem, můžete tento vstup 
naprogramovat NO (v klidu otev eno) a p ibalený kontakt nep ipojovat. 
 

3.5 P ipojení antény 

GSM anténa musí být p ipojena do konektoru. V p ípadě problémů se sílou signálu a/nebo 
rušením, použijte jiný typ antény s větším ziskem, nebo najděte vhodnější místo pro 
umístění modulu. 
 
 
 

3.6 Signalizace pomocí LED 

Červená LED 

Trvale svítí: SIM p ítomna, ale GSM modul není  funkční 
Pomalu blikne červená: GSM modul je registrován v síti 
Rychle bliká červená:  GSM modul se inicializuje a registruje se 
do sítě 
Nesvítí: Není SIM, GSM nefunkční  

Žlutá LED 

Blikne jednou za 2,5s: není GSM signál, nebo je GSM vypnuto. 
Krátké bliknutí 1x Ě1/Ň/ň/4ě: Slabý GSM signál. 
Krátké bliknutí 4x Ě1/Ň/ň/4ě:  Silný GSM signál. 
St ídav  5 x blikne s modrou: stav po resetu. 

Modrá LED 

Krátké bliknutí: odeslání paketu. 
Dlouhé bliknutí: p ijmutí paketu. 
St ídav  5x blikne se žlutou: stav po resetu 
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3.7 Zapojení modulu 

Svorkovnice na desce modulu TWIN-COM 

16V/AC Vstupní napájecí napětí 12VDC nebo 16VAC 

16V/AC Vstupní napájecí napětí 12VDC nebo 16VAC 

12/VDC+ Výstupní napájecí napětí – kladný pól: 12VDC (pro periferie) 

12/VDC- Výstupní napájecí napětí – záporný pól: 12VDC (pro periferie) 

B (RS485) 
Simulovaný výstup z GSM sítě (měl by být propojen se zabezpečovací 
úst ednou, na vstupní svorky RING-TIP) 

A (RS485) Vstup PSTN linky 

Z1 Vstupy alarmového kontaktu 1 

COM Společný bod vstupů kontaktů 

Z2 Vstupy kontaktu 2 

NO v klidu rozepnutý reléový výstup (sepne p i aktivaci) 

C společná svorka reléového kontaktu 

NC 1…4 v klidu rozepnutý reléový výstup (sepne p i aktivaci) 

 

Svorkovnice na rozši ující desce telefonní linky 

T line Simulovaná telefonní linka pro zabezpečovací úst ednu 

T line Simulovaná telefonní linka pro zabezpečovací úst ednu 

 

 Vstupy kontaktů (smyčky): kontaktem je myšlen jednoduchý obvod typu 
NO/NC/BIL. 

 
Vstupy kontaktů na svorkovnici: 
 

  1. vstup:  Z1 
  2. vstup:  Z2 
  

 Reléový výstup: bezpotenciálový p epínací výstupní kontakt relé, s maximálním 
zatížením 1A/12VDC 
 
Kontakt výstupu na svorkovnici: 
 

  Relé 1: NO, C, NC 
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3.8 Zapojení napájení 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 Zapojení poplachových vstupů 
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P íprava zabezpečovací úst edny 

Ově te prosím následující parametry na zabezpečovací úst edně, kterou p ipojujete na 
modul TWIN-COM : 

 Formát p edávání zpráv musí být nastaven na formát CONTACT ID. 
Alternativní formáty: Ademco Expres, Sescoa, Franklin 

 Způsob vytáčení čísla musí být nastaven na DTMF (tónová volba) 
 Telefonní číslo – nezáleží (nap . ř) 

4 Průvodce instalací 

4.1 Montáž 

 P ekontrolujte sílu GSM signálu pomocí vašeho mobilního telefonu a poté pomocí 
nainstalovaného modulu. Může se stát, že v místě plánované instalace nebude síla 
GSM signálu dostačující. V takovém p ípadě je nutné najít jiné vhodné místo pro 
montáž. 

 Neinstalujte modul v prostoru, který může být rušen silným rušivým 
elektromagnetickým polem (nap . v blízkosti elektrických motorů atd.) 

 Neinstalujte modul do mokrého prost edí nebo do prostorů s vysokou vlhkostí. 
 P ipojení GSM antény: anténu p ipojte pomocí konektoru.  V p ípadě problémů 

s kolísáním síly signálu a/nebo rušení, použijte jiný typ antény nebo vyhledejte 
vhodnější místo pro instalaci modulu 

 Pokud instalujeme modul v kovové schránce, je vaší povinností p ipojit 
ochranný vodič na p íslušnou zemnící svorku GND kovové schránky! 
 
 

4.2 Uvedení do provozu 

 Vypněte požadavek na PIN kód a hlasovou schránku na SIM kartě, kterou budete 
vkládat do modulu 

 Povolte identifikaci volajícího (na některých typech SIM karet nejsou tyto služby 
standardně povoleny). 

 Ujistěte se, že je SIM karta správně umístěna v p íslušném slotu. 

 Ujistěte se, že je správně p ipojena anténa k modulu.  

 Ujistěte se, že je správně provedeno zapojení vodičů dle schématu zapojení. 
 P ipojte napájení modulu. Pokud napájíte modul TWIN-COM ze zabezpečovací 

úst edny ujistěte se, že je k dispozici dostatečný proud, aby zajistil společné napájení 
úst edny a modulu dohromady. 
I když je průměrná spot eba modulu 200mA, během komunikace a spínání výstupních 
relé může stoupnout až na 400mA. 

  



 

TWIN COM    str. 24 / 25    ATIS group 
 

5 Technické parametry 

5.1  Technická specifikace 

 Úroveň napájecího napětí:  11 – 20V DC  nebo  16-22V AC 
 Nominální proudová spot eba: 200mA /12VDC 
 Maximální proudová spot eba: 400mA /12VDC 
 Pracovní teplota:   -10ºC – +70ºC 
 T ída prost edí:   II. 
 Pracovní frekvence:   GSM 900/1800 MHz, 850/1900 MHz 
 Typ GSM modulu:   Simcom SIM900 
 P ipojitelná baterie:   12V- 4Ah 
 Komunikační formát na tel. lince: Contact ID dle SIA DC-05 
 Komunikační formát na IP:  C.ID-IP dle SIA DC-09 (TNI 33 4592) 
 Zabezpečení komunikace:  šifrování AES-128 dle NIST publikace 197 
   Kategorie ATS:   DP4 
 Rozměry:    95 x 90 x 30 mm 
 Čistá hmotnost:   150g 

 Hrubá hmotnost (zabaleno): 200g  

5.2 Specifikace generované telefonní linky 

  Napětí linky:               24 V 
Proud linky:                           40 mA 
Impedance linky:   600 Ohm 
Tóny:               1400 Hz/ 2300 Hz / DTMF 

 

5.3 Obsah balení 

 GSM komunikátor TWIN-COM 

 Mikrokontakt s kabelem a konektorem 

 Zakončovací odpor 1kOhm  2 ks 

 Uživatelská p íručka 

5.4 Kontaktní Informace distributora 

ATIS group s.r.o. 
Za Strašnickou vozovnou 7 
100 00  PRAHA 10 
Tel.: (+420)-242-402-111 
Fax.: (+420)-242-402-110 
Web: www.atisgroup.cz 
 

  

http://www.atisgroup.cz/
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P ÍLOHA A 
 

Povely pro zm nu parametrů z p ijímače 
 
 
ZRESET // Provede reset komunikátoru 
ZUPC=  // změní vlastní port webového rozhraní komunikátoru 
ZIPC=   // změní vlastní IP adresa komunikátoru  
ZIDC=    // změní ID komunikátoru  
ZIP1=   // změní ARC1 IP adresu  
ZUP1=   // změní ARC1 port  
ZIP2= // změní ARC2 IP adresu 
ZUP2= // změní ARC2 port 
 
ZAES=0 // vypne AES šifrování zpráv 
ZAES=1   // zapne AES šifrování zpráv  
 
ZAPS=   // změní APN server 
ZAPU= // změní APN user 
ZAPP= // změní APN heslo 
 
ZGPL=   // změní limit GPRS dat 
ZSML=   // změní limit SMS zpráv  
ZSMP= // změní telefonní číslo pro info o dosažení limitu  
 
ZRC0=0    // vypne Relé na komunikátoru 
ZRC0=1 // zapne Relé na komunikátoru 
 
P íklad posílaných RSP zpráv z p ijímače do komunikátoru: 
 
// "RSP"0000R342158L0#009999[#009999|ZIP1=10.20.30.40]  
// "RSP"0000R342158L0#009999[#009999|ZRC0=1]    
// "RSP"0000R342158L0#009999[#009999|ZRESET] 
 

Povely pro zm nu parametrů pomocí SMS zpráv 
 
Parametry, které lze měnit pomocí SMS zpráv jsou stejné, jako výše uvedené. Povely 
jsou též shodné, pouze je t eba vložit 4 místný kód – „Heslo SMS parametrizace“, který 
byl nastaven v sekci „Nastavení SMS“. 
 
P íklad posílaných SMS zpráv: 
 
1234ZRESET  // provede reset komunikátoru 
1234ZIP1=10.20.30.40 // provede změnu IP adresy p ijímače ARC1 
1234ZRC0=1  // provede sepnutí relé na desce komunikátoru 


