
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Překladač Avalon GTW-RADOM - v1.0 
verze 1.0 

 



Uživatelský návod - Avalon GTW-NAM 
v 1.0 

Copyright Avalon s.r.o. 2 Filip Langer 
  březen 2008 

1. Popis zařízení  
     Zařízení slouží pro připojení ústředen EPS Menvier DF6000 a variací k vysílači RADOM 
STX-23. Propojení je provedeno pomocí linky RS232 (volitelně RS485). Vysílač RADOM 
STX-23 musí nastaven na komunikaci UNI1 – RS 232. 

2. Zapojení zařízení  
    Na následujícím obrázku je schématicky zobrazeno připojení zařízení  Avalon GTW ke 
komunikátoru RADOM STX-23. 
 

 
Kde: 

• RS232 symbolizuje konektor určený pro připojení Avalon GTW ke komunikátoru 
RADOM (zapojení viz obrázek), 

o Rx – přijímací bod zařízení, 
o Tx – vysílací  bod zařízení, 
o GND – propojení zemění. 

• konektor DF6000  slouží pro připojení k ústředně Menvier (kabel je součástí 
dodávky). 

 

3. Pracovní režim Avalon GTW  
Zařízení může pracovat ve dvou režimech aktivním kdy se aktivně podílí na komunikaci 
s EPS ústřednou Menvier DF 6000 (point-to-point) a v pasivním kdy jen odpslouchává 
komunikaci mezi dvěmi a vice ústřednami. 
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Volba pracovního módu se provádí pomocí jumperu JP1 nasledovně:  

• Odpojte napájecí napětí (plochý kabel od ústředny MENVIER), 
• propojte/rozpojte JP1: 

o je-li jumper JP1 v poloze NEPROPOJENO, pracuje Avalon GTW  v režimu  
pasivního odposlechu komunikace mezi dvěmi a více ústřednami Menvier 
DF6000 (pasivní režim). 

o v poloze PROPOJENO pracuje zařízení jako aktivní prvek v komunikaci 
s ústřednou Menvier (point-to-point). 

• Připojte napájecí napětí. 
 
Pracovní režim je signalizován LED3 (oranžová brva) následovně: 
• LED bliká cca 4 krát za sekundu – aktivní režim, 
• LED bliká cca 2 krát za sekundu – pasivní režim. 

4. Diagnostické  LED 
Zařízení je osazeno diagnostickými LED, které slouží k indikaci komunikace na straně 
STX-23 a na straně DF6000.  
• LED1 indikuje komunikaci na straně komunikátoru NAM AMOS 1600, 

o v obou pracovních režimech by LED1 měla bliknout cca jedenkrát za 2s 
• LED2 indikuje komunikaci na straně Menvier DF6000, 

o v obou pracovních režimech by LED2 měla na krátkou dobu bliknout cca 
jedenkrát za sekundu. 

 
V případě, že výše uvedené LED neblikají, zkontrolujte vedení komunikační linky a propojení 
vodiče GND. 
 

5. Formát a význam generovaných zpráv 
Avalon GTW v případě detekce události na straně DF6000 vygeneruje 32bitový kód (4 bajty) 
s významem dle přiložené tabulky. Kód je prostřednictvím rozhranní RS232 předán 
komunikátoru STX-23 k odeslání na centrální pult. 
 
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem AVALON s.r.o a mohou 
být šířeny pouze se souhlasem  Avalon s.r.o. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Filipa Langera, langer@avalon.cz 
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