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Popis zařízení 

Použití 

Sbě rná  stanice je rá diové  komunikač ní 
zařízení urč ené  pro přenos dat v rá diové  síti 
Global nebo Global 2. 

Podmínky pro provoz zařízení 

Zařízení je mož né  přechová vat a provozovat 
pouze na zá kladě  „Povolení ke zřízení a 
provozová ní vysílacích rá diových stanic 
pohyblivé  pozemní služ by a pevné  služ by“ 
vydané ho příslušným odborem Č eské ho 
telekomunikač ního úřadu. U provozované ho 
zařízení musí být stá le k dispozici kopie 

Jmenovité  napá jení:     230 V; 0,3 A 
Zá lož ní napá jení:      Akumulá tor 12 V/7 Ah s inteligentním dobíjením 
Výstup napá jení pro externí zařízení:   11-13,8 V; 200 mA 
Vstupy:       2x napě ťové  vstupy oddě lené  optoč leny 
Výstupy:       2x relé  s jedním přepínacím kontaktem 
Komunikač ní kaná ly:     SM1 - rá diový modem (4800 b) pá smo 450MHz 
      DM1 - rá diový modem (4800 b) pá smo 450MHz 
      Sé riová  linka RS 232, RS 422 (max. 38 400 b) SM1 
      Sé riová  linka TTL (max. 19 200 b) SM1 
      CAN sbě rnice SM1 
      Sé riová  linka RS 232, RS 422 DM1 
      Sé riová  linka RS 232 DM1 
 
VF      RVW451F 
Frekvenč ní rozsah (MHz):    425 –  470 po 5 MHz 
Modulace:     FFSK 
Anté na Impedance:     50 Ω 
Typ konektoru:     SMA 
Potenciá l obalu :    Negative 
 
TRANSMITER 
Výstupní výkon  max.:   30 dBm (1 W) 
   min.:   -20 dBm 
Max kmitoč tový zdvih    +/− 2 kHz 
 
RECEIVER 
Obvodové  řešení:     Dvojí smě šová ní 
První mezifrekvence:    45 MHz 
Druhá  mezifrekvence:    455 kHz 
Citlivost pro 12 dB /Sinad:    < 0,4 uV 
Selektivita pro sousední kaná l:   > 60 dB 
Intermodulač ní odolnost:    > 60 dB 
Modulač ní napě tí:     280 mV 
 
CONTROL 
Procesor  SM1    16 bitový FUJITSU MB90F543 
      128 kB FLASH 
      128 kB + 6 kB RAM 
      8 kB EEPROM 
  DM1    16 bitový TOSHIBA TMP95FY64 
      256 kB FLASH 
      128 kB + 8 kB RAM 
      32 kB EEPROM 
 
Pracovní teplota:     -10 °C až  +55 °C 
Rozmě ry (W x H x D):    325 x 300 x 90 (bez anté n) 
Hmotnost:     4 až  4,5 kg (dle konfigurace, vž dy bez akumulá toru)  

Obr. 1: „Technické  parametry“ 
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rozhodnutí o schvá lení technické  způ sobilosti 
rá diové ho zařízení.  
 
Zařízení musí být instalová no a provozová no 
v suchých prostorá ch a v rozmezí teplot -10 °C 
až  +55 °C. Ke sbě rné  stanici musí být připojen 
akumulá tor 1,2 –  12 Ah/12 V. 

Technické parametry 

Viz Obr. 1. 

Obsah sběrné stanice 

Sbě rná  stanice se vyrá bí v ně kolika variantá ch 
a její vybavení se liší vž dy dle konkré tní 
varianty.  
 
Varianta I:  
Zá kladní verze sbě rné  stanice 
RSN 451 bedna, trafo, deska zdroje 
SM1 4xx sbě rný modem 
 
Varianta II:  
Stanice pro retranslaci v datové  síti  
RSN 451 bedna, trafo, deska zdroje 
DM1 4yy datový modem 
 
Varianta III:  
Dvoufrekvenč ní verze sbě rné  stanice 
(GLOBAL 2) 
RSN 451 bedna, trafo, deska zdroje 
SM1 4xx sbě rný modem 
DM1 4yy datový modem 
 
Varianta IV:  
Zá kladní verze objektové  sbě rné  stanice 
RSN 451 bedna, trafo, deska zdroje 
SM1 4xx sbě rný modem 
OZ1  objektové  zařízení (kodé r) 
DTX 04 TK telefonní komuniká tor 
 
Varianta V:  
Dvoufrekvenč ní verze objektové  sbě rné  
stanice 
RSN 451 bedna, trafo, deska zdroje 
SM1 4xx sbě rný modem 
DM1 4yy datový modem 
OZ1  objektové  zařízení (kodé r) 
 
Varianta VI:  
Dvoufrekvenč ní verze objektové  sbě rné  
stanice s tel. komuniká torem 
RSN 451 bedna, trafo, deska zdroje 
SM1 4xx sbě rný modem 
DM1 4yy datový modem 
OZ1   objektové  zařízení (kodé r) 
DTX 04 TK telefonní komuniká tor 
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Popis bedny a desky zdroje se 
vstupy a vý stupy 

Sbě rná  stanice je ulož ena v plechové  skříni,  

která  se pomocí montá ž ních otvorů  šroubuje 
na zeď. Skříň je vybavena zaslepenými otvory 
pro přívod datových kabelů  a kabelovou 
prů chodkou pro síťový kabel k transformá toru.

 
Deska zdroje RSN 451 - Z zajišťuje napá jení 
celé  sbě rné  stanice jednak ze síťové ho 
transformá toru a jednak ze zá lož ního 

akumulá toru. Souč asně  se stará  o dobíjení, 
údrž bu a kontrolu akumulá toru. Dá le obsahuje 
dva vstupní (optoč leny oddě lené ) porty a dva 
výstupní porty (přepínací kontakty relé ).  

Obr. 2: „Popis bedny sbě rné  stanice RSN 451“ 



Popis zařízení 

 
6 

Viz Obr. 3. Protož e řídicí procesor mů ž e 
obslouž it souč asně  jen dva porty, musí být  
v konfiguraci zadá no, jestli se bude použ ívat 
jeden vstup a jeden výstup, nebo dva vstupy  

(default nastavení) nebo dva výstupy. 
Souč asně  musí být sprá vně  připojeny kabely 
na konektor CON 1 podle Tab. 1. 
 

Konektor XC1 na desce RSN 451 - Z - 
sé riová  linka RS0 ( formá t RS232/TTL) pro 
připojení k PCO . 
 
Konektor X2 na desce RSN 451 - Z - sé riová  
linka RS1 (formá t TTL) pro připojení PC 
pomocí kabelu KAB 05. 
 
Svorky XC7 a XC8 na desce RSN 451 - Z - 
jsou výstupy relé  O1 a O2 (60 V, 1 A), které  lze 
dá lkově  spínat nebo vypínat z PCO 
(programem NET Manager). 
 
Svorky XC5 a XC6 na desce RSN 451 - Z - 
jsou optoč lenem oddě lené  vstupní svorky  
ZI1 + ZI2, jejichž  stav se přená ší na PCO  
(8 V - 30 V –  sepnuto, 4 V –  0 V –  rozepnuto). 
 
Svorky XC3 na desce RSN 451 - Z - svorky 
poskytují napá jení 12 V pro externí zařízení 
(max. 1 A). 
 
LED HL1 na desce RSN 451 - Z - svým 
svitem indikuje přítomnost napá jení. Pokud 
svítí ž lutě , je vše v pořá dku. Jestliž e svítí 

č erveně , pak je stanice napá jená  pouze 
z baterie. Pokud LED bliká  v pravidelných 
intervalech na pá r sekund do č ervena 
znamená  to, ž e akumulá tor je funkč ní a nabitý. 
 
Pojistka Po1 na desce RSN 451 - Z - pak jistí 
akumulá tor proti přepólová ní a zkratu. 
 
Konektory CANON ve spodní časti bedny - 
do zá suvky CANON se přes kabel KAB 05 
připojuje sé riová  linka PC, která  umož ňuje 
konfigurovat sbě rnou stanici, rá diově  
konfigurovat jiné  sbě rné  stanice a 
odposlouchá vat přijaté  zprá vy. Na vidlici 
CANON se připojuje poč ítač  PCO. Při 
vzdá lenostech nad 15 m je nutno použ ít 
převodník RS 232/ RS 485. Potom lze sbě rnou 
stanici PCO připojit až  na vzdá lenost 1000 m. 
 

Obr. 3: „Popis desky zdroje RSN 451 –  Z“ 
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Popis Rádiového sběrného modemu 
SM1 F4xx 

Rá diový sbě rný modem SM1 F4xx, kde xx 
udá vá  frekvenč ní pá smo, umož ňuje přijímat 
rá diové  zprá vy z objektových zařízení (kodé ry, 
GPS nebo jiná  sbě rná  stanice), kontrolovat 
spojení s objekty a podřízenými sbě rnými 
stanicemi a vysílat rá diem zprá vy k nadřízené  
nebo podřízené  sbě rné  stanici nebo k PCO 
nebo pomocí sé riové ho rozhraní předá vat 
informace rá diové mu datové mu modemu DM1. 
Modem je osazen vf dílem RVW 451.  
Na Obr. 4 je označ ení konektorů  na řídicí 
desce RSN 451 - TRC modemu SM1. 
 

Ž lutá LED (HL3) na desce RSN 451 - 
TRC - problikne při příjímá ní dat. 
 
Zelená LED (HL2) na desce RSN 451 - TRC 
–  problikne při vysílá ní dat. 
 
Č ervená LED (HL1) na desce RSN 451 - TRC 
- svým bliká ním indikuje funkč ní SW. 
 
Tlačítko SA1 –  reset. 
 
Konektor CON8 - připojení PC pomocí 
sbě rnice RS 422. 
 
Propojky J2, J4, J6 - konfigurace sé riové  linky 
viz Tab. 2. 

Tab. 1: „Zapojení konektoru XC2 kabelu SS/IO10 pro vstupy a výstupy“ 

Režim XC2 CON1 RSN 451 - Z 
1 2 2 x vstup ZI1+ZI2 
6 5 
1 4 2 x výstup 

O1 + O2 6 3 
1 2 Vstup/výstupZI1 + 

O2 6 3 
1 4 Výstup/vstup O1 + 

ZI2 6 5 
 

Obr. 4: „Popis konektorů  modemu SM1“ 
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Popis Rádiového datového modemu 
DM1 F4xx 

Rá diový datový modem DM1 F4xx, kde xx 
udá vá  frekvenč ní pá smo, umož ňuje přijímat 
zprá vy ze sbě rných modemů  přes sé riové  linky 
a pomocí rá diové  datové  sítě  RADAS je 
přená šet zabezpeč enou obousmě rnou 
komunikací smě rem k PCO. Datová  síť 
RADAS umož ňuje rovně ž  vzdá leně  
konfigurovat sbě rné  modemy SM1. Modem je 
osazen vf dílem RVW 451. Na Obr. 5 „Popis 
konektorů  modemu DM1“ je označ ení 
konektorů  na řídicí desce RDN 451 - C 
modemu DM1. 
 
Konektor XC1 - sé riová  linka RS1 ve formá tu 
RS 232. Lze připojit k PC nebo dalšímu 
sbě rné mu modemu. 
 
Konektor XC2 - sé riová  linka RS2. Ve sbě rné  
stanici je interně  připojena k RS0 na sbě rné mu 
modemu. Nepoužívat!  
 
Konektor XC3 –  sé riová  linka RS3 ve formá tu 
RS 232. Slouž í k připojení PCO na PC nebo 
k připojení dalšího sbě rné ho modemu. Pomocí 
propojek J4, J7, J8 a J10 až  J16 ji lze 
nakonfigurovat do formá tu RS 422 pro 
vzdá lené  připojení k PC. 
 
Konektor XC4 - výstup napá jení 9 V pro 
externí zařízení. 
 
Č ervená LED (HL1) na desce RDN 451 - C - 
svým bliká ním indikuje funkč ní SW. 
 
Ž lutá LED (HL2) na desce RDN451 - C - 
problikne při příjímá ní dat. 
 
Zelená LED (HL3) na desce RDN451 - C –  
problikne při vysílá ní dat. 
 
Podrobný popis datové ho modemu je  
v dokumentaci Sbě rná  stanice RSN 451 –  
rá diový datový modem. 
 
 

 

Tab. 2: „Konfigurace sé riové  linky RS0“  

Konfigurace J2 J4 J6 Použití 
RS0 -> TTL Spojeno 2 - 3 Spojeno 2 - 3 Rozpojeno Komunikace s DM1 
RS0 -> RS232 Spojeno 1 - 2 Spojeno 1 - 2 Rozpojeno Komunikace s PC 
RS0 -> RS422 Rozpojeno Rozpojeno Spojeno Vzdá lená  komunikace s PC 
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Obr. 5: „Popis konektorů  modemu DM1“ 
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Popis variant sběrné stanice 
RSN 451  

Varianta I: Základní verze sběrné 
stanice RSN 451 + SM1 F4xx 

Zá kladní verze sbě rné  stanice obsahuje jeden 
Rá diový sbě rný modem SM1 Fxx řízený 
procesorovou deskou RSN 451 –  TRC. Celé  
zařízení je napá jeno pomocí desky zdroje  
RSN 451–  Z ze síťové ho transformá toru nebo 
akumulá toru 12 V/7 Ah. 
 
Tato konfigurace umož ňuje přijímat rá diové  
zprá vy z objektových zařízení (kodé ry, GPS 
nebo jiná  sbě rná  stanice), kontrolovat spojení 
s objekty a podřízenými sbě rnými stanicemi a 
vysílat zprá vy k nadřízené  nebo podřízené  
sbě rné  stanici nebo k PCO. Pomocí kabelu 
KAB 05 připojené mu ke konektoru X2 na 
desce RSN 451 –  Z lze ke stanici připojit PC a 
prové st změnu konfigurace nebo upgrade 
programu nebo sledovat odposlech všech 
přijímaných zprá v. Ke svorká m XC1 na desce 
RSN 451 –  Z lze přes sé riovou linku RS 232 
připojit externí objektová  zařízení DTX 04, 
AMOS 1600, rozhraní UNI 1 pro ústředny 
GALAXY a ULTIMATE nebo připojit PC se SW 
NET - G a provozovat sbě rnou stanici jako 
PCO. Ke svorká m XC4 na desce RSN  
451 –  Z lze přes sbě rnici CAN připojit jinou 
sbě rnou stanici. 
 
Zá kladní verze sbě rné  stanice je urč ena pro 
malé  sítě  komunikující na jednom kmitoč tu. 

Varianta II: Stanice pro retranslaci  
v datové síti RSN 451 + DM1 F4xx 

Stanice obsahuje jeden Rá diový datový 
modem DM1 Fxx (RM1 Fxx) řízený 
procesorovou deskou RDN 451 –  C pro 
datovou síť RADAS. Celé  zařízení je napá jeno 
pomocí desky zdroje RSN 451 –  Z ze síťové ho 
transformá toru nebo akumulá toru 12 V/7 Ah. 
Tato stanice slouž í ke zvýšení dosahu datové  
sítě . Neumož ňuje hlídá ní objektů , pouze 
převá dí zprá vy datové  sítě . 

Varianta III: Dvoufrekvenční verze 
sběrné stanice RSN 451 + SM1 Fxx + 
DM1 Fxx (GLOBAL 2) 

Dvoufrekvenč ní verze sbě rné  stanice obsahuje 
jeden Rá diový sbě rný modem SM1 Fxx řízený 
procesorovou deskou RSN 451 –  TRC pro 
security síť GLOBAL a jeden Rá diový datový 
modem DM1 Fxx (RM1 Fxx) řízený 
procesorovou deskou RDN 451 –  C pro 
datovou síť RADAS. Celé  zařízení je napá jeno 
pomocí desky zdroje RSN 451 –  Z ze síťové ho 
transformá toru nebo akumulá toru 12 V/7 Ah. 
 
Tato konfigurace umož ňuje přijímat rá diové  
zprá vy z objektových zařízení (kodé ry, GPS 
nebo jiná  sbě rná  stanice) v síti GLOBAL, 
kontrolovat spojení s objekty a podřízenými 
sbě rnými stanicemi a předá vat zprá vy pro 
PCO datové  síti RADAS. Datová  síť přená ší 
informace obousmě rnou komunikací  
s potvrzením k PCO. Pomocí kabelu KAB 05 
připojené mu ke konektoru X2 na desce  
RSN 451 –  Z lze ke stanici připojit PC a 
prové st změnu konfigurace nebo upgrade 
programu nebo sledovat odposlech všech 
přijímaných zprá v v síti GLOBAL. Stejně  tak 
lze ke konektoru XC3 nebo XC2 na desce 
RDN 451 - C připojit PC a prové st změnu 
konfigurace, upgrade programu nebo sledovat 
odposlech všech přijímaných zprá v v síti 
RADAS nebo připojit SW NET - G a 
provozovat sbě rnou stanici jako PCO. Ke 
svorká m XC4 na desce RSN 451 –  Z lze přes 
sbě rnici CAN připojit jinou sbě rnou stanici. 
 
Dvoufrekvenč ní sbě rná  stanice je urč ena pro 
velké  sítě  komunikující na dvou kmitoč tech. 

Varianta IV: Základní verze 
objektové sběrné stanice RSN 451 + 
SM1 F4xx + OZ1 

Zá kladní verze sbě rné  stanice pro objekt 
obsahuje jeden Rá diový sbě rný modem  
SM1 Fxx řízený procesorovou deskou  
RSN 451 – TRC a objektové  zařízení OZ1  
s deskou kodé ru DTX 04 - K. Ta mů ž e být 
nakonfigurová na jako kodé r nebo jako 
ústředna AMOS a mů ž e být doplněna deskou 
telefonního komuniká toru DTX 04 - TK. Celé  
zařízení je napá jeno pomocí desky zdroje  
RSN 451 –  Z ze síťové ho transformá toru nebo 
akumulá toru 12 V/7 Ah. 
 
Tato konfigurace umož ňuje přijímat rá diové  
zprá vy z objektových zařízení (kodé ry, GPS 
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nebo jiná  sbě rná  stanice), kontrolovat spojení 
s objekty a podřízenými sbě rnými stanicemi a 
vysílat zprá vy k nadřízené  nebo podřízené  
sbě rné  stanici nebo k PCO. Deska  
DTX 04 –  K je připojena pomocí sé riové  linky 
RS 232 ke svorká m XC1 na desce  
RSN 451 –  Z a vytvá ří ze sbě rné  stanice 
objektové  zařízení rovnocenné  vysílač i DTX 04 
nebo ústředně  AMOS 1600. Pomocí kabelu 
KAB 05 připojené mu ke konektoru X2 na 
desce RSN 451 –  Z lze ke stanici připojit PC a 
prové st změnu konfigurace, nebo upgrade 
programu nebo sledovat odposlech všech 
přijímaných zprá v. Ke svorká m XC1 a XC3 na 
desce DTX 04 - RS lze připojit rozhraní UNI 1 
pro ústředny GALXY a ULTIMATE.  
Ke svorká m XC4 na desce RSN 451 –  Z lze 
přes sbě rnici CAN připojit jinou sbě rnou 
stanici. 
 
Zá kladní verze objektové  sbě rné  stanice je 
urč ena pro malé  sítě  komunikující na jednom 
kmitoč tu v místech, kde je zapotřebí souč asně  
hlídá ní dané ho objektu a sbě rné  stanice. 

Varianta V: Dvoufrekvenční verze 
objektové sběrné stanice RSN 451 + 
SM1 Fxx + DM1 Fxx + OZ1  
(GLOBAL 2) 

Dvoufrekvenč ní verze sbě rné  stanice pro 
objekt obsahuje jeden Rá diový sbě rný modem 
SM1 F4xx řízený procesorovou deskou  
RSN 451 –  TRC pro security síť GLOBAL a 
jeden Rá diový datový modem DM1 Fxx (DM1C 
Fxx) řízený procesorovou deskou RDN 451 – C 
pro datovou síť RADAS. Dá le obsahuje 
objektové  zařízení OZ1 s deskou kodé ru  
DTX 04 - K. Ta mů ž e být nakonfigurová na jako 
kodé r nebo jako ústředna AMOS a mů ž e být 
doplně na deskou telefonního komuniká toru 
DTX 04 –  TK (Varianta VI). Celé  zařízení je 
napá jeno pomocí desky zdroje  
RSN 451 –  Z ze síťové ho transformá toru nebo 
akumulá toru 12 V/7 Ah. Tato konfigurace 
umož ňuje přijímat rá diové  zprá vy 
z objektových zařízení (kodé ry, GPS nebo jiná  
sbě rná  stanice) v síti GLOBAL, kontrolovat 
spojení s objekty a podřízenými sbě rnými 
stanicemi a předá vat zprá vy pro PCO v datové  
síti RADAS. Datová  síť přená ší informace 
obousmě rnou komunikací s potvrzením  
k PCO. Deska DTX 04 –  K je připojena pomocí 
sé riové  linky ke svorká m X2 na desce  
RSN 451 –  Z a vytvá ří ze sbě rné  stanice 
objektové  zařízení rovnocenné  vysílač i DTX 04 
nebo ústředně  AMOS 1600.  

Ke svorká m XC4 na desce RSN 451 –  Z lze 
přes sbě rnici CAN připojit jinou sbě rnou 
stanici. 
 
Dvoufrekvenč ní sbě rná  stanice je urč ena pro 
velké  sítě  komunikující na dvou kmitoč tech 
v místech, kde je zapotřebí souč asně  hlídá ní 
dané ho objektu a sbě rné  stanice. 

Varianta VI: Dvoufrekvenční verze 
objektové sběrné stanice RSN 451 + 
SM1 Fxx + DM1 Fxx + OZ1 + TK 
(GLOBAL 2) 

Varianta je shodná  s variantou V s tím, ž e 
objektové  zařízení je rozšířeno o desku 
telefonního komuniká toru DTX 04 –  TK. 

Varianta VII: Dvojnásobná verze 
sběrné stanice RSN 451 + SM1 Fxx + 
SM1 Fyy 

Varianta sbě rné  stanice se dvěmi sbě rnými 
modemy je urč ena buď pro rozšíření 
příjmových schopností při použ ití dvou 
smě rových anté n nebo pro použ ití při 
sluč ová ní dvou sítí Global na rů zných 
frekvencích.



Bezpeč nostní pokyny 
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Bezpečnostní pokyny 

Věnujte mimořá dnou pozornost těmto 
bezpeč nostním pokynů m. 

Provozní prostředí 

1. Nepouž ívejte zařízení v dosahu odstřikující 
vody (sprcha, umývadlo, dřez). 
Nevystavujte zařízení pů sobení pá ry a 
vlhkosti. 

2. Neumísťujte zařízení v blízkosti tepelných 
zdrojů  (např. radiá torů  a topných tě les). 
Teplota provozního prostředí by nemě la 
poklesnout pod -10 °C a překroč it 40 °C. 

Umístění 

Sbě rná  stanice se montuje šrouby na stě nu 
pomocí tří otvorů  v zadní stěně  krabice. 
Anté nní přívody je nutno pevně  přichytit ke zdi 
tak, aby anté nní konektory nebyly namá há ny 
tahem svodů . Dbejte na to, aby se do zařízení 
nedostaly cizí předmě ty nebo abyste na ně j 
nevylili ž á dnou tekutinu. Nevystavujte zařízení 
pů sobení vibracím a ná razů m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Připojení sbě rné  stanice 
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Připojení sběrné stanice 

Sbě rná  stanice se připojuje síťovým kabelem 
do rozvodné  sítě  230 V. V případě  potřeby lze 
kabel se zá strč kou nahradit pevným připojením 
(smí provést pouze osoba k tomu 
pověřená!).  
 
Síťová zásuvka musí bý t v blízkosti zařízení 
a musí bý t dobře přístupná. Nadproudová 
ochrana musí bý t součásti instalace 
budovy. 
 
K č ervené mu a č erné mu vodič i zakonč ené mu 
Fastonem se připojí zá lož ní akumulá tor 12 V 
(č ervený +) a postaví na dno bedny. 
Akumulá tor je bezúdrž bový a je stá le dobíjen a 
kontrolová n. Případě  jaké koliv poruchy 
akumulá toru se objeví zprá va na PCO a 
akumulá tor je pak nutno vyměnit. 
 
K anté nním svorká m se přišroubují anté nní 
svody. Pokud jsou využ ity vstupy nebo 
výstupy, jsou vodič e přišroubová ny do svorek 
a vyvedeny otvory v zadní stěně  plechové  
bedny (nutno vytlač it zá slepky). 

Propojení sběrné stanice na PC 

Pokud se jedná  o stanici, která  je souč á stí 
PCO, pak připojíme sé riovou linku RS 232 
(zá suvka CANON9 na spodní straně  bedny) 
k PC. Pokud je PC vzdá leno od sbě rné  stanice 
více než  15 m, doporuč ujeme použ ít sbě rnici 
RS 422.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nastavení sbě rné  stanice  
RSN 451 
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Nastavení sběrné stanice  
RSN 451 

Nastavení je mož né  prové st přímo na místě , 
kde je stanice namontová na, z přenosné ho 
poč ítač e. Nebo jí lze přednastavit na jiné m 
místě  a instalovat ji již  nastavenou. Také  je 
mož né  ji nastavit ná sledně  rá diovou cestou 
přes jinou sbě rnou stanici. Postup nastavení je 
uveden dá le. 
 
Pro nastavení sbě rné  stanice se použ ívá  
poč ítač  PC s programem NetManager. Toto 
PC se připojí ke sbě rné  stanici prostřednictvím 
kabelu KAB 05, který je na jednom konci 
zasunut do sé riové ho portu PC, na druhé  
straně  pak do konektoru na spodní straně  
bedny sbě rné  stanice. NAM system, a.s. 
dodá vá  verzi programu NetManager pro 
Windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zprá vy vysílané  sbě rnými stanicemi v rá diové  síti Global 
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Zprávy vysílané sběrnými 
stanicemi v rádiové síti Global 

Vý padek spojení s objektem –  obsahuje č íslo 
objektu, se kterým bylo ztraceno spojení. 
 
Obnova spojení s objektem - obsahuje č íslo 
objektu, se kterým bylo obnoveno spojení. 
 
Ilegální vysílač v síti –  zprá vu generuje 
sbě rná  stanice, pokud přijme zprá vu od 
druhé ho objektu se stejným č íslem vysílač e 
(adresou) –  což  by mohl být nelegá lní objekt. 
 
Legalizace ilegálního vysílače –  tato zprá va 
se generuje po instalaci nové ho objektu v síti, 
resp. ukonč ení vysílá ní dvou objektů  se 
stejným č íslem vysílač e (adresou). 
 
Kvalita spojení s objektem –  prů bě ž ně  se 
přená ší zprá va na PCO o kvalitě  spojení 
sbě rné  stanice s kontrolovanými objekty, a to 
postupně  po dvou objektech. Ukazatele kvality 
spojení jsou: klouzavý prů mě r stavu S-metru 
přijímač e sbě rné  stanice při příjmu zprá v 
z objektu a klouzavý prů mě r poč tu přijatých 
zprá v za jistý č asový úsek (5 minut). Zprá va se 
vysílá  třikrá t za hodinu, tzn. ž e za jednu hodinu 
se přenese informace o kvalitě  spojení se 6 
kontrolovanými objekty. Nebo se lze na 
konkré tní objekt kdykoli dotá zat programem 
NetManager. Nastavením polož ky s- metr pro 
stat lze objekty s kvalitním spojením vypustit a 
tím dostat č astě jší informace od objektu 
s nekvalitním spojením. 
 
Kvalita příjmu - S-metr pozadí - umož ňuje 
přené st zprá vu o kvalitě  příjmu sbě rné  stanice 
na PCO. Ukazatel kvality spojení je klouzavý 
prů mě r stavu S-metru přijímač e sbě rné  stanice 
v době , kdy nepřijímá  ž á dné  zprá vy, tzv.  
S-metr pozadí. Tato hodnota umož ňuje zjistit 
úroveň rušení v místě  sbě rné  stanice. Zprá va 
se automaticky generuje jednou za hodinu, ale 
kdykoli je mož né  se na tuto hodnotu dotá zat 
programem NetManager jako u kvality spojení 
s objektem. 
 
S-metr nad meze - tato informace se posílá , 
pokud hodnota S-metru pozadí překroč í 
nastavenou hodnotu. (S-metr pro LED viz 
nastavení). Obsahuje informaci o poč tu 
překroč ení nastavené  hodnoty za posledních 
15 minut a maximá lní hodnotu. 
 

Kódy technický ch hlášení - umož ňuje 
přené st kódy technických zprá v sbě rné  stanice 
na PCO. Mezi technická  hlá šení patří reset 
stanice, stav baterie, stav sítě , mě řící zprá vy, 
legá lní/ilegá lní přístup ke konfiguraci. 



Chyby při montá ž i a nastavová ní sbě rné  stanice RSN 451 
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Chyby při montáži a 
nastavování sběrné stanice 
RSN 451 

 
1. Špatné  typy koaxiá lních kabelů  na 

svodech. 
2. Zkraty na svodech (špatně  namontované  

N-konektory). 
3. Rušení na přijímacích anté ná ch –  anté ny 

musí být umístěny min. 2 –  5 m od jiných 
anté n ve stejné m pá smu a od všech 
elektronických zařízení (internetové  uzly, 
převadě č e jiných firem apod.) Při montá ž i 
je vhodné  mě řicí stanicí najít vhodné  místo 
s minimá lním rušením. 

4. Použ ití aktivních anté n a yagiho anté n na 
přijímací straně  při vysoké  úrovni rušení. 
(Při montá ž i aktivní anté ny je vž dy třeba 
zkontrolovat úroveň pozadí na sbě rné  
stanici, jestli není vstup zahlcen rušivým 
signá lem.) 

5. Špatně  nastavená  č ísla sbě rných stanic. 
6. Špatně  nastavené  č íslo sítě  sbě rných 

stanic. 
7. Špatně  nastavené  cesty k PCO. 
8. Hlídá ní stejné ho objektu na více sbě rných 

stanicích. Kaž dý objekt mů ž e hlídat pouze 
jedna sbě rná  stanice. 

9. Zaškrtnutá  polož ka „Připojen PCO“ na 
sbě rné  stanici, která  má  převá dě t objekty. 
Pak nevysílá . 

10. Sníž ení výkonu na vzdá lené  stanici mů ž e 
zapříč init stav, ž e s danou stanicí rá diovou 
cestou nelze komunikovat. Opravu pak lze 
prové st pouze konfigurací sé riovým 
kabelem z poč ítač e.  
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Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




