
Připojení 

MK1 
k ústředně Dominus Millennium 

verze 

3.770 
 

 

 

 

 

 

Modul MK1 se skládá ze dvou částí:  

 

 

 

 

MK1K - komunikátor, který slouží k předávání poplachových informací na PCO. 

 Komunikátor umí formáty 4+2 (Silent Knight, Franklin Fast, Radionix) a nový 

 formát Ademco Contact ID. 

MK1M - modem, který slouží k dálkové správě ústředny Dominus Millennium po 

 telefonní lince.  

 Modem umí simulovat klávesnici Panterm, stahovat konfiguraci systému, 

 historii systému a zasílat konfiguraci do ústředny. 

 

 

 

 

 

 

V ústředně Dominus Millennium musí být osazena EPROM Dominus Millennium verze 

2.600 nebo vyšší. MK1 lze nakonfigurovat z počítače programem SetTermW verze 4.68 

nebo vyšším. Konfigurovat ústřednu lze rovněž přímo z ovládací klávesnice ústředny. 

Oba postupy jsou ekvivalentní, co se týká konečného výsledku. 
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INSTALACE KOMUNIKÁTOROVÉ ČÁSTI 

MK1K 
z klávesnice ústředny 

 

1. Systém je nutné nakonfigurovat v instalačním režimu. 

2. V instalaci zvolíme položku 3-instalace systému. Na příslušné kartě P232 nebo 

rozhraní COM0 (najdeme v podmenu U) zvolíme protokol „3 - komunikátor MK1“ 

3. Zvolíme typ modulu „1 - pouze komunikátor“ nebo „3 - komunikátor+modem“ 

4. Pokud jsme zvolili „3 - komunikátor+modem“, pak v tomto kroku zvolíme 

konfiguraci „0 - přenosů na PCO“. V obou případech přecházíme na další krok. 

5. Nadefinujeme telefonní čísla - u každého telefonního čísla se zadává: 

a) uživatelský text (není podmínkou funkce, pokud jej nezadáme, ušetříme místo 

v paměti a při listování telefonními čísly se bude zobrazovat pouze vlastní 

telefonní číslo) 

b) vlastní telefonní číslo - 16 číslic nebo speciálních znaků „p“- pauza, „t‘ - test tónu, 

které lze zadat klávesou . Vymazat zbytek čísla od kurzoru lze klávesou . 

Pokud telefonní číslo nezadáme, tak se na něj nebudou předávat žádné zprávy. 

c) způsob vytáčení (pulzní nebo tónový) 

d) test oznamovacího tónu před vytáčením 

e) protokol - lze zvolit protokoly 4+2 (Silent Knight, Franklin Fast nebo Radionix) 

a protokol Ademco Contact ID (lze přenášet veškeré informace ze systému - viz 

popis zprávy Contact ID) 

f) číslo objektu 

g) příznak, který určuje, zda se na dané telefonní číslo budou přenášet tísně čidel 

h) příznak, který určuje, zda se na dané telefonní číslo budou přenášet poplachy čidel 

i) příznak, který umožňuje v případě čidel zvolit jednu ze dvou tabulek. Je-li příznak 

nastaven na 0, pak se kódy čidel budou předávat jako v předchozích verzích 

(poplach 140, panika 120, tamper 144, atd.). Nastavíme-li příznak na 1, pak se 

budou předávat kódy čidel posunuté o číslo slotu (poplach 130 + číslo slotu, 

panika 120 + číslo slotu, tamper 140 + číslo slotu) - vše je podrobně uvedeno 

v tabulkách na konci této kapitoly. 

j) příznak, který určuje, zda se na dané telefonní číslo budou přenášet neoprávněné 

přístupy (3 neplatné pokusy o zadání hesla, karty nebo pinu karty) 

k) příznak, který určuje, zda se na dané telefonní číslo budou přenášet poruchy zdrojů 

l) příznak, který určuje, zda se na dané telefonní číslo budou přenášet ostatní poruchy 

kromě poruch zdrojů 

m) příznak, který určuje, zda se na dané telefonní číslo budou přenášet ovládání 

podsystémů.  

Pokud je telefonní číslo záložní, pak žádný z těchto příznaků nenastavujeme. 

V případě záložního čísla se o předání událostí postará sám komunikátor a to 

pouze v případě, že se mu je nepodařilo předat na hlavní telefonní číslo. 

Pokud nastavíme přenášení určitých informací na více číslech, pak se budou 

tyto informace přenášet na všechna tato čísla.  

n) rozsah podsystémů a čidel v těchto podsystémech, která se budou předávat na toto 

telefonní číslo - je možno zadat předávání podsystémů 0 až 99, 100 až 199, 200 až 

299 nebo 300 až 399. Ovládání z podsystémů ani poplachy z čidel v jiných 

podsystémech než zvolených se na toto telefonní číslo předávat nebudou. 
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o) počet pokusů o vytočení (kolikrát se komunikátor sám pokusí o vytočení spojení 

na toto telefonní číslo) 

p) počet opakování nepotvrzené zprávy (kolikrát se komunikátor sám pokusí 

o předání zprávy, pokud mu ji PCO nepotvrdí). 

q) záložní telefonní číslo, na které komunikátor předá zprávu, pokud se mu to 

nepodaří na toto telefonní číslo (u záložního tel. čísla není vhodné nastavovat 

příznaky g) až l) do aktivních stavů, jinak se na ně budou tyto stavy předávat bez 

ohledu na předání na toto hlavní telefonní číslo) 

r) počet změn telefonního čísla (tento parametr se zadává pouze v případě, že jsme 

zadali záložní tel. číslo a udává počet změn mezi hlavním a záložním telefonním 

číslem, dokud se neprohlásí zpráva za nedoručitelnou) 

s) aktivita při úspěšném použití telefonního čísla (tato aktivita se aktivuje až po 

potvrzení doručení zprávy na PCO, nestačí tedy pouhé vytočení telefonního čísla) 

t) aktivita při poruše telefonního čísla (aktivita, která má opačný smysl než předchozí 

popsaná v bodě q - aktivuje se až v době, kdy se zprávu nepodaří přenést na PCO) 

6. V případě volby protokolu Contact ID a nastavení požadavků g) až l) se kódy 

vypočítávají podle pozice v systému. Pokud chceme přenášet poplach na čidle, 

musíme u příslušného vstupu povolit příznak „přenášet poplach na PCO“. Chceme-li  

přenášet i každé narušení a uklidnění v zastřeženém stavu, povolíme u čidla 

navíc příznak „přenášet stav na PCO“. Pokud chceme přenášet odemykání a 

zamykání podsystému, musíme u tohoto podsystému povolit příznak „přenášet stav na 

PCO“. U systémových poplachů a poruch je možné použít pouze globální blokování 

(viz příznaky g) až l) u každého telefonního čísla). Pokud zvolíme některý z protokolů 

4+2 nebo chceme přenášet odlišné kódy, pak to musíme provést jejich zadáním do 

podaktivity funkce a tuto funkci zadat do požadované aktivity u vstupu, podsystému, 

systémového poplachu apod. 

7. V dalším menu komunikátoru nastavíme vše, co se týká testu oznamovacího tónu: 

a) periodu testu oznamovacího tónu v minutách - maximálně 995 minut. Pokud 

nastavíme periodu 0, pak se oznamovací tón nebude testovat. Pokud nastavíme 

nenulovou hodnotu a komunikátor zjistí, že nemá oznamovací tón, pak se test bude 

opakovat každou minutu bez ohledu na nastavenou periodu. V tomto stavu, kdy 

není připojená telefonní linka, není možné přenášet události na PCO. 

b) počet testů oznamovacího tónu, po němž dojde k vyhlášení poruchy oznamovacího 

tónu - lze zadat hodnotu 0 až 99. Zadáme-li hodnotu 0, pak se porucha 

oznamovacího tónu nebude vyhlašovat, budou se však provádět aktivity popsané 

dále a bude se zasílat kód obnovení oznamovacího tónu. 

c) aktivita, která se provede při každé poruše oznamovacího tónu 

d) telefonní číslo pro zaslání kódu obnovy oznamovacího tónu 

e) kód, který se zašle při obnově oznamovacího tónu. Tento kód se bude zadávat 

podle protokolu, který je nastaven na telefonním čísle, na které se bude tento kód 

předávat. V případě, že se jedná o některý z protokolů 4+2, pak zadáváme 2 znaky 

(0 až 9, B až F). V případě protokolu Contact ID zadáváme 8 znaků (0 až 9, B až 

F). Vždy se jedná o vlastní kód, protože číslo objektu se do zprávy přidává 

z konfigurace telefonního čísla, na nějž se zpráva předává. 

f) aktivita, která se provede při každém obnovení oznamovacího tónu (musí tedy být 

nejprve porucha oznamovacího tónu a teprve při obnovení se provede tato aktivita) 

8. Další menu slouží k nastavení všech parametrů, týkajících se selftestu: 

a) perioda zasílání selftestu v hodinách - maximálně 995 hodin. Selftest se bude 

pravidelně opakovat s touto periodou. Časovač se rozbíhá po přechodu ústředny do 

provozu, případně po resetu komunikátoru. Pokud chceme, aby se selftest předával 
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v určitou dobu, např. v nočních hodinách, pak na tomto místě selftest zakážeme 

nastavením periody 0 a zaslání kódu naprogramujeme pomocí časového ovládání, 

v němž jako aktivitu budeme aktivovat funkci se zasláním kódu na komunikátor 

MK1K. 

b) počet nezdařených pokusů, po nichž dojde k vyhlášení poruchy předání zprávy na 

PCO. Pokud nastavíme tento počet na nulu, pak se porucha předávání selftestu na 

PCO nebude vyhlašovat, ale budou se aktivovat příslušné aktivity. 

c) telefonní číslo, na které se bude posílat selftest 

d) kód selftestu. Pro zadání kódu platí stejná pravidla jako pro zadání kódu obnovy 

oznamovacího tónu (viz 6e) nebo zadání kódu na komunikátor MK1K ve funkci. 

e) aktivita, která se provede po úspěšně předaném selftestu na PCO 

f) aktivita, která se provede při každém neúspěšném pokusu o předání selftestu na 

PCO. 

9. Parametry, které se týkají resetu komunikátoru zatím nemají smysl.  

10. Předposlední položkou v menu komunikátoru je přečtení parametrů z komunikátoru 

MK1K do ústředny. Čtou se parametry, které má komunikátor uloženy ve vlastní 

paměti a které se týkají telefonních čísel (telefonní číslo, počet opakování, počet 

pokusů o vytočení, počet změn telefonních čísel). V ústředně se automaticky vytvoří 

příslušné databáze, pokud už ovšem existují, tak jsou parametry v databázi přepsány 

parametry z komunikátoru. 

11. Poslední položkou a možností je zápis parametrů z ústředny do komunikátoru MK1K. 

Je to opačný přenos parametrů než byl popsán v předchozím odstavci. 

 

 

 

 

PROVOZ KOMUNIKÁTOROVÉ ČÁSTI 

MK1K 
 

1. Po přechodu z instalace do provozního režimu se nejprve kontroluje nastavení 

komunikátoru MK1K a pokud nesouhlasí s nastavením parametrů v ústředně, tak se 

provede jeho přeprogramování. Pouze v případě, že se přeprogramování nepodaří 

nebo komunikátor nekomunikuje, je vyhlášena „porucha MK1 slot: x“ (x bude číslo 

slotu od 0 do 8). 

2. Druhou poruchou související s komunikátorem je „porucha telefonní linky x“ (x opět 

znamená číslo slotu 0 až 8, na kterém je komunikátor připojen. Jedná se o poruchu 

telefonní linky, která se zjistí např. při testu oznamovacího tónu. 

3. Třetí poruchou je porucha přenosu zprávy na PCO „porucha PCO slot: x  tel. čís. y“. 

Tato porucha znamená, že zpráva nebyla předána přes komunikátor na slotu x na PCO 

na telefonním čísle y. 

4. Všechny poruchy související s komunikátorem lze znulovat standardním způsobem 

a pokud porucha trvá, je vyhlášena znovu. Všechny zprávy, které vznikly se 

dopřenášejí na PCO. Pokud chceme znulovat i komunikátor, aby se zbývající zprávy 

nepřenesly na PCO, pak musíme postupovat přes menu zrušení všech poplachů (menu 

5). Potvrzením tohoto menu se nám zobrazí další menu, v němž lze vybráním 

a potvrzením poslední položky (podmenu 3) znulovat komunikátor, tak aby se 

přerušilo vysílání již přenášené zprávy a zároveň aby se vynuloval poplachový buffer 

komunikátoru. 
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Popis zprávy 4+2: 

 

ACCT XY 

Account 
Event 
Code 

4 2 

 
ACCT 4 znaky číslo objektu (0-9, A-F)  

XY 2 znaky kód události (0-9, A-F) 

 

Zpráva obsahuje celkem 6 znaků - první 4 znaky jsou číslo objektu. Ústředna si číslo objektu 

doplňuje z konfigurace telefonního čísla, na které se bude zpráva předávat. Tím je vyloučeno, 

aby na PCO přišla zpráva se špatně zadaným číslem objektu. V případě, že ústředna zahrnuje 

více objektů, pak je možnost je oddělit pomocí dalších telefonních čísel. Další dva znaky 

popisují vlastní událost (poplach, obnovení, zamčení / odemčení apod.). 

 

 

 

 

 

Popis zprávy Contact ID: 

 

ACCT MT Q XYZ GG CCC S 

Account 
Message 

Type 
Event 

Qualifier 
Event 
Code 

Group / 
Partition 

Zone Checksum 

4 2 1 3 2 3 1 

 
ACCT 4 znaky číslo objektu (0-9, B-F)  

MT 2 znaky typ zprávy (vždy 18)  

Q 1 znak kvalifikátor (1=nová událost nebo otevření, 3=obnovení nebo zavření) 

XYZ 3 znaky kód události (0-9)  

GG 2 znaky skupina nebo část (0-9)  

CCC 3 znaky zóna (0-9)  

S 1 znak kontrolní součet  

 

 

Zpráva obsahuje celkem 16 znaků - první 4 znaky jsou číslo objektu. Ústředna si číslo objektu 

doplňuje z konfigurace telefonního čísla, na které se bude zpráva předávat. Tím je vyloučeno, 

aby na PCO přišla zpráva se špatně zadaným číslem objektu. V případě, že ústředna zahrnuje 

více objektů, pak je možnost je oddělit pomocí dalších telefonních čísel. Další dva znaky jsou 

pro Contact ID vždy stejné - tj. 18. Následuje kvalifikátor, který říká, zda se jedná o novou 

událost (v případě podsystému odemčení) nebo obnovení (v případě podsystému zamčení). 

Pak již následuje vlastní zpráva, která se dělí do bloků - popis události, skupina a zóna. 

Zpráva je ukončena kontrolním znakem. 
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Zpráva Contact ID pro poplach na čidle: 

 

Na PCO se přenášejí pouze poplachy z čidel, která mají nastavený příznak „poplach na PCO“. 

Navíc se musí u příslušného telefonního čísla nastavit globální příznak - přenášet poplachy 

čidel nebo přenášet tísně čidel (u čidel typu tíseň). 

 

Kód události podle typu čidla, pokud je povoleno posouvání kódů v parametru i): 

 typ čidla DM Q XYZ (parametr i=0) XYZ (parametr i=1) 

1 poplach 

1 140 (General alarm) 130 + číslo slotu 2 poplach zpožděný 

3 poplach zpožděný vnitřní 

4 panika 1 120 (Panic) 120 + číslo slotu 

5 tamper 1 144 (Sensor tamper) 140 + číslo slotu 

6 předzvěst      

7 znamení      

8 záznam      

9 nulování vstupu      

10 automaticky nulovaný poplach 1 140 (General alarm) 130 + číslo slotu 

11 síť 1 301 (AC Loss) 280 + číslo slotu 

12 baterie 1 302 (Low system battery) 290 + číslo slotu 

13 zápisy      

14 kontrola 
1 

330 (System Peripheral 
trouble) 

330 + číslo slotu 

15 ovládání      

16 nulování událostí      

17 odchod 

1 140 (General alarm) 130 + číslo slotu 

18 odchod zpožděný 

19 odchod zpožděný vnitřní 

20 kombinované 

21 kombinované zpožděné 

22 kombinované vnitřní 

23 indikační poplach 

24 indikační poplach zpožděný 

25 indikační poplach vnitřní 

26 indikační panika 1 120 (Panic) 120 + číslo slotu 

27 indikační tamper 1 144 (Sensor tamper) 140 + číslo slotu 

28 indikační síť 1 301 (AC Loss) 280 + číslo slotu 

29 indikační baterie 1 302 (Low system battery) 290 + číslo slotu 

30 indikační záznam      

31 indikační odchod 

1 140 (General alarm) 130 + číslo slotu 32 indikační odchod zpožděný 

33 indikační odchod vnitřní 

34 požár 1 110 (Fire) 110 + číslo slotu 

35 hlídání dveří 1 141 (Polling loop open) 130 + číslo slotu 

36 otevření dveří 1 134 (Entry/Exit) 150 + číslo slotu 

37 evakuace 1 200 (Fire Supervisory) 200 + číslo slotu 
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Podsystém GG podle podsystému čidla (omezeno na 100 podsystémů): 

podsystém GG 

podsystém 00..99 00..99 

 

 

 

Číslo čidla CCC podle HW čísla čidla DM (omezeno na 640 kódů): 

 

U dvojitě vyvážených modulů a karet (MM1, MC1, IN8.2, IN4.2): 

čidlo CCC 

Lxb/yy/00..01 yy+32  0 

Lxb/yy/02..03 yy+32  1 

Lxb/yy/04..05 yy+32  2 

Lxb/yy/06..07 yy+32  3 

Lxb/yy/08..09 yy+32  4 

Lxb/yy/10..11 yy+32  5 

Lxb/yy/12..13 yy+32  6 

Lxb/yy/14..15 yy+32  7 

Lxb/yy/16 (tamper modulu) yy+32  8 

 

U jednoduše vyvážených modulů a karet (MR, MP, MT, IN8.1, RH3) 

čidlo CCC 

Lxb/yy/00 yy+32  0 

Lxb/yy/01 yy+32  1 

Lxb/yy/02 yy+32  2 

Lxb/yy/03 yy+32  3 

Lxb/yy/04 yy+32  4 

Lxb/yy/05 yy+32  5 

Lxb/yy/06 yy+32  6 

Lxb/yy/07 yy+32  7 

Lxb/yy/08 yy+32  8 

Lxb/yy/09 yy+32  9 

 

 

 

 

 

- u linkových modulů MM  a  MC (Dominor) a ML (Terminus) a karet IN8.2 a IN4.2 

s dvojitě vyváženými vstupy jsou na jednom kódu CCC dvě čidla odlišená pouze typem 

(poplach + tamper) 

- u ostatních modulů MR, MP a MT (Dominor) a LM (Dominus,) a karet IN8.1 a RH3  

se číslo čidla nedělí dvěma, tzn. pod jedním kódem je jedno čidlo 

- v případě více než 1000 čidel nebo 100 podsystémů, je možné posílat další čidla pod 

dalšími čísly objektu přes další telefonní čísla, tak, že nadefinujeme funkce 

s podaktivitou kód na MK1 a tyto funkce aktivujeme v aktivitě A3 čidla nebo v aktivitě 

zapnutí nebo vypnutí podsystému. 

 

 

čidlo CCC 

Lxa/yy/00..01 yy  0 

Lxa/yy/02..03 yy  1 

Lxa/yy/04..05 yy  2 

Lxa/yy/06..07 yy  3 

Lxa/yy/08..09 yy  4 

Lxa/yy/10..11 yy  5 

Lxa/yy/12..13 yy  6 

Lxa/yy/14..15 yy  7 

Lxa/yy/16 (tamper modulu) yy  8 

čidlo CCC 

Lxa/yy/00 yy  0 

Lxa/yy/01 yy  1 

Lxa/yy/02 yy  2 

Lxa/yy/03 yy  3 

Lxa/yy/04 yy  4 

Lxa/yy/05 yy  5 

Lxa/yy/06 yy  6 

Lxa/yy/07 yy  7 

Lxa/yy/08 yy  8 

Lxa/yy/09 yy  9 
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Zpráva Contact ID pro změnu stavu podsystému: 

 

Na PCO se přenášejí pouze změny stavů podsystémů, které mají nastavený příznak „stav na 

PCO“. Navíc se musí u příslušného telefonního čísla nastavit globální příznak - přenášet 

ovládání podsystémů. 

 

(počet podsystémů omezen na 100, počet uživatelů na 1000) 

podsystém DM Q XYZ GG CCC 

podsystém 00..99 1=odemčení / 3 = zamčení 410 00-99 číslo uživatele 

 

číslo uživatele 
000..099, 100..199, ..., 800..899 karty (900 karet)  

900..999 hesla (100 hesel)  

 

 

 

 

Zpráva Contact ID pro poruchu zdroje: 

 

Pro přenos poruch a obnovení stavů zdrojů je nutné pouze u příslušného telefonního čísla 

nastavit globální příznak - přenášet poruchy zdrojů.  

 

číslo zdroje DM Q XYZ GG CCC 

0 (síť) 1 = porucha / 3 = obnovení 301 (AC Loss) 0 900 

1 (baterie) 1 = porucha / 3 = obnovení 302 (Low system battery) 0 901 

2 (+12V ústředny) 1 = porucha 312 (Power Supply Overcurrent) 0 902 

3 (+12V zdroj 0) 1 = porucha 312 (Power Supply Overcurrent) 0 903 

4 (+12V zdroj 1) 1 = porucha 312 (Power Supply Overcurrent) 0 904 

5 (+12V zdroj 2) 1 = porucha 312 (Power Supply Overcurrent) 0 905 

6 (+12V zdroj 3) 1 = porucha 312 (Power Supply Overcurrent) 0 906 

7 (+12V zdroj 4/M) 1 = porucha 312 (Power Supply Overcurrent) 0 907 

8 (baterie za kontaktem relé)         

9 (+24V zdroje)     

10 (-12V zdroje)     

11 (síť za stabilizátorem)         

12 (+5V ústředny)         

13 (teplota chladiče) 1 = porucha 159 (High temp) 0 908 

14 (teplota baterie) 1 = porucha 159 (High temp) 0 909 

15 (NiCd akumulátor)     

 

 

 

Zpráva Contact ID pro systémovou poruchu: 

 

Pro přenos systémových poruch je nutné pouze u příslušného telefonního čísla nastavit 

globální příznak - přenášet ostatní poruchy.  

 

(zrušeno používání čísla GG) 

porucha DM Q XYZ GG CCC 

porucha lokální smyčky 1 300 (System trouble) 0 910 
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porucha zdrojové smyčky 1 300 (System trouble) 0 911 

porucha smyčky SPI 1 300 (System trouble) 0 912 

porucha smyčky RTC 1 300 (System trouble) 0 913 

     

tamper ústředny 1 139 (Tamper) 0 914 

     

poruchy konfigurací 1 303 (RAM Checksum bad) 0 915 

       

porucha lokálního modulu 1 333 (Expansion module failure) 0 920 + číslo modulu 1..8 

       

porucha komunikace na 
lince  1 350 (Communication trouble)  0 

930 + číslo linky 0..16 

       

reset ústředny 1 305 (System reset) 0 950 + příčina resetu  

       

porucha komunikace s 
linkovým modulem 1 350 (Communication trouble) 0 

960 + číslo linky 0..16 

     

nedovolený přístup 1 461 (Wrong Code Entry) 0 980 + číslo linky 0..16 

panika 1 129 (Duress) 0 880 + číslo linky 0..16 

 

 

 

 

Funkce pro přenos kódů Contact ID: 

 

Pokud nám z nějakého důvodu nevyhovuje výše uvedené rozdělení kódů, můžeme kódy 

definovat ručně pro každou událost zvlášť. Pak je nutno nejprve u příslušného telefonního 

čísla zrušit globální příznaky pro zasílání událostí (čidel a podsystémů) nebo tak učinit u 

každého čidla a podsystému zrušením příznaků „předávat poplach na PCO“ a „předávat stav 

na PCO“. Dále si nadefinujeme funkce a v nich zvolíme podaktivity typu „kód na MK1“. 

Tady můžeme zadat na který komunikátor se bude kód posílat, na které telefonní číslo a 

můžeme definovat kompletní kód. Novinkou od verze 2.370 je možnost zadat do polí G 

(GG-podsystém) a Z (CCC-číslo čidla u čidla nebo číslo uživatele u podsystému) 

kombinaci AA, respektive AAA. V tom případě ústředna před odesláním doplní místo 

těchto kombinací číslo podsystému (GG) a číslo čidla nebo číslo uživatele (CCC). Způsob 

kódování čísla čidla a uživatele je stejný jako u výše uvedených pevných tabulek. Po 

nadefinování funkcí musíme vložit funkce do aktivit u čidel a podsystémů, vždy tam, kde si 

při poplachu, otevření, zavření apod. přejeme nadefinovaný kód poslat.
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INSTALACE MODEMOVÉ ČÁSTI 

MK1M 
z klávesnice ústředny 

 

 

 

 

1. Systém je nutné nakonfigurovat v instalaci. 

2. V instalaci zvolíme položku 3-instalace systému. Na příslušné kartě P232 nebo 

rozhraní COM0 (najdeme v podmenu U) zvolíme protokol „3 - komunikátor MK1“ 

3. Podle potřeby zvolíme typ modulu „2-pouze modem“ nebo „3-komunikátor+modem“. 

4. V případě že jsme zvolili pouze modem, pak automaticky přejdeme na instalaci 

modemové části MK1M. V případě, že jsme zvolili komunikátor+modem, pak 

v následujícím kroku volíme, zda chceme konfigurovat komunikátor nebo modem. 

Popis instalace komunikátorové části MK1K sloužící k přenosu událostí na PCO je 

popsán na začátku tohoto dokumentu. Do instalace modemové části MK1M se 

dostaneme volbou „1 - konfigurace dálkové správy“ 

5. V nultém menu nadefinujeme telefonní čísla pro zpětné volání. K dispozici jsou dvě 

telefonní čísla - „U“ a „S“. Telefonní číslo „U“ slouží ke „zpětnému volání U“ a je 

pevně definováno při instalaci systému. Telefonní číslo „S“ slouží ke „zpětnému 

volání S“ nebo ke „zpětnému volání M“ a přepisuje se telefonním číslem zadaným 

v Settermu před vytáčením nebo zadaným MASTEREM systému při povolování 

dálkové správy. 

U každého telefonního čísla se zadává: 

a) uživatelský text (není podmínkou funkce, pokud jej nezadáme, ušetříme místo 

v paměti a při listování telefonními čísly se bude zobrazovat pouze vlastní 

telefonní číslo) 

b) vlastní telefonní číslo - 16 číslic nebo speciálních znaků „p“- pauza, „t‘ - test tónu, 

které lze zadat klávesou . Vymazat zbytek čísla od kurzoru lze klávesou .  

c) způsob vytáčení (pulzní nebo tónový) 

d) test oznamovacího tónu před vytáčením 

e) počet pokusů o vytočení 1 až 12 (platí pro zpětné volání) 

6. V dalším menu zadáme parametry pro dálkovou správu 

a) počet zazvonění pro zvednutí - určuje kolikrát je nutno na modem MK1M 

zazvonit, aby bylo vyzvánění akceptováno. Doporučuje se ponechat implicitně 

nastavenou hodnotu 3. Pokud by na stejné telefonní lince bylo další zařízení (např. 

fax), pak je nutno tomuto zařízení nastavit větší počet vyzvánění, po kterých 

zvedne telefonní linku (např. 5). 

b) čas mezi dvěma sériemi zvonění - určuje dobu, která musí uběhnout mezi první a 

druhou sérií vyzvánění, aby modem při druhém vyzvánění zvednul telefonní linku. 

Doporučuje se ponechat implicitně nastavenou hodnotu 50 sekund. 

Pokud změníme tento nebo předchozí parametr, je nutno je nahrát do MK1M 

příkazem v podmenu 6 (popsaným dále v položce 11). Rovněž je nutná úprava 

časů v programu SetTermW. 

c) typ spojení - zde máme na výběr pět typů spojení podle požadované úrovně 

bezpečnosti. První je přímé spojení - po dvou sériích vyzvánění, mezi nimiž je 

definovaná pauza, modem MK1M zvedne telefonní linku a šifrovaným způsobem 

si se Settermem vymění navazovací data. Tím je spojení ustaveno. Druhým 



 11 

bezpečnějším způsobem je „zpětné volání S“. Začátek je stejný jako u přímého 

spojení, ale při prvním spojení se předá ze Settermu do ústředny telefonní číslo, 

modem MK1M zavěsí a zavolá na toto telefonní číslo. Poté opět proběhne 

šifrovaná výměna dat a tím je spojení navázáno. Třetím - nejbezpečnějším 

způsobem - je „zpětné volání U“, které je prakticky stejné jako předchozí způsob, 

ale zpětné telefonní číslo se při prvním spojení nepředává a modem MK1M volá 

na pevně nastavené telefonní číslo „U“. Čtvrtým způsobem je „zpětné volání M“, 

kdy při povolování dálkové správy v provozu zadává telefonní číslo, na které se 

bude volat, MASTER systému. Toto číslo se v ústředně pracovně ukládá do 

telefonního čísla „S“, ale ze Settermu lze zvolit jak zpětné volání „S“, tak zpětné 

volání „U“; ústředna bude volat na telefonní číslo zadané MASTEREM. Pátým a 

posledním způsobem je „volitelné spojení“, kdy MASTER systému může za 

provozu sám zvolit, zda bude použito přímé spojení, zpětné volání S, U nebo M. 

d) příznak povolující přechod ústředny z klávesnice dálkové správy do instalačního 

režimu (zákazem tohoto příznaku automaticky zakážeme následující příznak, 

protože ten pak nemá smysl). 

e) příznak povolující stažení instalace dálkovou správou  (zákazem tohoto příznaku 

automaticky zakážeme následující příznak, protože ten pak nemá smysl). 

f) příznak povolující zaslání instalace z dálkové správy do ústředny.  

Povolením tohoto příznaku se vystavujeme riziku ztráty funkčnosti ústředny, 

pokud bude spojení v době zasílání konfigurace přerušeno. Řešení tohoto 

stavu bude popsáno dále. 

g) maximální dobu pro navázání spojení - lze zadat dobu 0 až 60 minut. Tato doba 

určuje, jak dlouho od povolení dálkové správy MASTEREM systému se lze 

připojit k ústředně. Zadáním času 0 minut povolujeme dálkovou správu na trvalo 

bez nutnosti povolení MASTEREM na objektu. 

h) aktivita při provolení dálkové správy - tato aktivita se provede při povolení 

dálkové správy MASTEREM systému 

i) aktivita úspěšné dálkové správy - tato aktivita se provede při úspěšném navázání 

dálkové správy 

j) aktivita neúspěšné dálkové správy - tato aktivita se provede při neúspěšném 

pokusu o navázání dálkové správy (nesouhlasí heslo, dálková správa není 

povolena, požadovaný typ dálkové správy není povolen, apod.) 

k) aktivita konce dálkové správy - tato aktivita se provede při ukončení dálkové 

správy. 

7. Ve druhém menu zadáme heslo pro dálkovou správu. Délka hesla musí být minimálně 

8 znaků (písmena, číslice, speciální znaky). Heslo se zadává stejně jako uživatelský 

text (mazat lze kombinací červený shift + , vkládat lze kombinací červený shift + 

). 

8. Ve třetím menu definujeme parametry vzdálené klávesnice (zobrazované podsystémy, 

uživatelský text, zobrazování poplachů, apod.) tak jako u kterékoliv jiné klávesnice 

v systému, ale s tím, že některé parametry nebudou mít využití. 

9. Ve čtvrtém menu lze zadat AT příkaz pro modemový obvod. Tato možnost se zatím 

nevyužívá. 

10. Páté menu je nefunkční, protože parametry není možné z modemu přečíst. 

11. Šesté menu slouží k nahrání parametrů do modemu - tento příkaz proveďte v případě, 

že jste zvolili jiný počet vyzvánění nebo jinou dobu mezi vyzváněními. 
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PROVOZ MODEMOVÉ ČÁSTI 

MK1M 
 

1. Před navázáním dálkové správy je nutno povolit dálkovou správu MASTEREM 

systému z klávesnice systému Dominus Millennium (provozní menu 8.1). 

2. Spojení dálkové správy je nutno navázat vždy ze strany Settermu. Ústředna sama bez 

předchozího navázání spojení nevolá. 

3. V Settermu je nutno správně zvolit typ dálkové správy, který musí být shodný s typem 

dálkové správy zvoleným při instalaci ústředny. V případě, že je v ústředně 

nakonfigurován typ spojení „zpětné volání M“, pak telefonní číslo pro zpětné volání 

zadává MASTER systému. V Settermu je pak možno zvolit libovolný typ zpětného 

volání.  

4. Dále je nutno v Settermu zadat správné heslo. 

5. Pokud se jedná o typ spojení „zpětné volání S“, pak je nutno zadat správné číslo, na 

které bude modem MK1M volat. 

6. Vlastní vytáčení si řídí program SetTermW a není zapotřebí do něj zasahovat. 

7. Po navázání spojení spustíme v Settermu klávesnici Panterm a dále pokračujeme 

stejně, jako bychom ovládali ústřednu z klávesnice. Ústředna přitom normálně funguje 

a při rozpadu spojení v provozu se modem MK1M vrací do stavu čekání na další 

spojení. 

8. Chceme-li z ústředny stáhnout historii systému, pak ukončíme klávesnici Panterm 

a spustíme v Settermu funkci „Příjem historie“. Zvolíme název souboru, do kterého se 

bude historie ukládat a zvolíme „Uložit“. Ústřednu již není nutné převádět do 

instalačního režimu. 

9. Ústřednu je možné pomocí softwarové klávesnice Panterm převést do instalace 

a provádět veškeré změny. Doporučuje se provádět úpravy z klávesnice a poté si 

konfiguraci stáhnout do Settermu. Při rozpadu spojení v instalačním režimu je možné 

do 5 minut, stejným způsobem jako v provozu, navázat spojení a pokračovat 

v instalaci. Pokud se tak nestane, ústředna se automaticky vrátí zpět do provozního 

stavu. 
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NAVÁZÁNÍ PŘERUŠENÉHO SPOJENÍ DÁLKOVÉ SPRÁVY 

MK1M 
 

1. V případě rozpadu spojení v provozním stavu ústředna zůstává ve stavu, v jakém byla 

před navázáním spojení a není nutná žádná panika. Pokud chceme spojení znovu 

navázat, postupujeme stejně, jako při prvním navázání. 

2. V případě rozpadu spojení v instalačním režimu, pokud je systém provozuschopný, je 

možné do 5 minut spojení navázat. V instalačním režimu není nutné dodržovat 

předepsaný typ dálkové správy, tzn. že nejvýhodnější je navázat přímé spojení. Po 

navázání spojení lze pokračovat v instalačním režimu nebo uvést ústřednu do provozu. 

Pokud do 5 minut nenavážeme spojení, uvede se ústředna sama do provozního stavu. 

3. V případě rozpadu spojení v instalačním režimu, pokud systém není schopen provozu 

(např. po vymazání paměti, při poškození konfigurace, při rozpadu spojení během 

zasílání nové konfigurace) je opět možné do 5 minut navázat spojení. Ústředna si 

pamatuje heslo dálkové správy a telefonní číslo i pro případ poškození databází 

dálkové správy. Pokud do 5 minut nedojde k navázání dálkové správy, pak ústředna 

přejde do tzv. „dotazovacího režimu“ (stiskni klávesu 1 a čekej..) a je možné převzít 

instalační režim na libovolné klávesnici v objektu. To musí udělat správce objektu, 

který poté předá instalační režim na klávesnici dálkové správy (instalační funkce 0.5 - 

předání instalace). Po potvrzení dotazu, zda chceme instalaci předat na dálkovou 

správu, je možné opět navázat spojení ze vzdáleného Settermu a v případě úspěchu 

zaslat do ústředny novou konfiguraci a systém uvést do provozu. Nejhorší případ 

může nastat v případě, že při poškozené konfiguraci ústřednu vypneme. Pak by musel 

MASTER systému po zapnutí systému s otevřenou ústřednou převzít instalaci na 

jedné z klávesnic, vymazat paměť RAM a na příslušném slotu ústředny nastavit 

protokol modem MK1, vytvořit databázi se správným heslem pro dálkovou správu a 

teprve poté se pokusit předat instalaci na dálkovou správu (instalační funkce 0.5). 
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