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Tabulky Contact-ID událostí 
 

První tabulka prezentuje všechny párové události ústředny (události, které mají daný začátek a konec). 
 

Typ události Skupina 

událostí 

Počet událostí 

v dané skupině 

Událost je aktivována když… Událost je ukončena když... Kód 

události 

gg ccc 

Poplach zóny 
Obnova zóny 

 
 
 
 
Události zóny 

Dle počtu zón Zastřežená nebo 24h zóna je 
narušena 

Dojde ke změně stavu nebo 
odstřežení podsystému 

130/BA/
BR 

 

 

Podsystém 

dané zóny 

00 pokud zóna 

náleží do více 

podsystémů 

 

 

 

Číslo zóny 

Tamper zóny 
Tamper – obnova 

Dle počtu zón Zóna je v tamperu nebo ve 
zkratu 

Dojde ke změně stavu 137/TR/
TA 

Přemostění zóny 
Zrušení přemostění zóny 

Dle počtu zón Zóna je přemostěna Je zrušeno přemostění zóny 570/BB/
BU 

Maskování zóny 
Maskování – obnova 

Dle počtu zón Zóna je maskována, nebo je 
dosažen parametr neaktivita 

Dojde ke změně stavu nebo 
k zastřežení podsystému 

388/BT/
BU 

Zóna on-line 
Zóna on-line – obnova 

Dle počtu zón Zóna i během odstřežení změní 
svůj stav ze stavu klid do stavu 
poplach 

Zóna i během odstřežení 
změní svůj stav ze stavu 
poplach do stavu klid 

600/UA/
UB 

Zastřežení podsystému 
Odstřežení podsystému 

Události 
podsystému 

Dle počtu 
podsystémů 

Podsystém je zastřežen Podsystém je odstřežen 400/CL/
OG 

Číslo 

podsystému 

0 0 0 

Ztráta sběrnicového modulu 
Sběrnicový modul – obnova 

Sběrnicové 
moduly 

Dle počtu 
sběrnic. modulů 

Sběrnicový modul není 
detekován na sběrnici 

Sběrnicový modul pracuje 
znovu vpořádku  

330/ET/
ER 

 

0 0 

 

Číslo 

sběrnic. 

modulu 

Tamper sběrnicového modulu 
Tamper sb. Modulu – obnova 

Dle počtu 
sběrnic. modulů 

Kryt sběrnicového modulu je 
otevřen 

Kryt sběrnicového modulu je 
uzavřen 

341/ES/
EJ 

Spuštění časovače 
Zastavení časovače 

Časovače Dle počtu obec. 
časovačů 

Časovač je spuštěn Časovač je zastaven 600/UA/
UB 

Číslo časovače 0 0 0  

Tamper ústředny 
Tamper ústředny – obnova 

Ostatní 
události 

1 Kryt ústředny je otevřen Kryt ústředny je uzavřen 137/TA/
TR 

0 0  0 0 0  
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Typ události Skupina 

událostí 

Počet událostí 

v dané skupině 

Událost je aktivována když… Událost je ukončena když... Kód 

události 

gg ccc 

Ztráta napájení 230V 
Obnova napájení 230V 

1 Ústředna není napájena Napájecí zdroj poskytuje 
ústředně napájení 

301/AT/
AR 

Slabá baterie 
Slabá baterie – obnova 

1 Napětí na baterii je pod 
prahovou úrovní (při ztrátě 
napájení 230V) 

Napájecí zdroj poskytuje 
ústředně napájení 

302/YT/
YR 

Ztráta Ethernetu 
Ethernet – obnova 

1 Ethernetový kabel je odpojen Ethernetový kabel je 
připojen 

350/NT/
NR 

Chyba TLF linky 
Obnova TLF linky 

1 Telefonní linka komunikátoru 
Pontis je odpojena 

Telefonní linka je znovu 
připojena 

351/LT/ 
LR 

Chyba GSM 
Obnova GSM 

1 Dojde k výpadku GSM sítě Komunikátor Gemino je 
opětovně registrován v GSM 

352/NT/
NR 

Spuštěna údržba systému 
Ukončení systémové údržby 

1 Je zadán instalační kód (z 
klávesnice nebo softwaru) 

Instalační menu klávesnice 
je opuštěno nebo je 
dokončeno zasílání 
konfigurace ze softwaru 

300/LB/
LX 

Tamper dohlíženého výstupu 
Tamper dohl. výstupu – obn. 

1 Zakončovací odpor relé na 
desce ústředny byl vyjmut 

Zakončovací odpor relé na 
desce ústředny je osazen 

324/YA/
YH 

Chyba pojistky 
Obnova pojistky 

3 Dojde k překročení 
stanoveného odběru proudu 
(elektronická pojistka 
dimenzována na max. 1,5A) 

Elektronická pojistka je 
obnovena (proudový odběr 
je pod limitem pojistky) 

300/YI/ 
YJ 

Vzdálená podpora po GPRS 
povolena 
Vzdálená podpora po GPRS 
zakázána 

1 Je spuštěna vzdálená podpora 
po GPRS 

Vzdálená podpora po GPRS 
je ukončena 

410/RB/
RS 

Vzdálená podpora po TLF lince 
povolena 
Vzdálená podpora po TLF lince 

1 Je spuštěna vzdálená podpora 
po telefonní lince 

Vzdálená podpora po 
telefonní lince je ukončena 

410/RB/

RS 
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Typ události Skupina 

událostí 

Počet událostí 

v dané skupině 

Událost je aktivována když… Událost je ukončena když... Kód 

události 

gg ccc 

zakázána 

Chyba dohledu nad IP 

přijímačem 

 

Chyba dohledu nad IP 

přijímačem – obnova 

 1 Dojde k chybě komunikace při 

zasílání dohlížecího paketu na 

IP přijímač. 

Odpověď na dohlížecí paket od 

IP přijímače přijde před 

vypršením časovače. 

IP přijímač odpoví na 

dohlížecí paket. 

365/YS/

YK 
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Druhá tabulka podchycuje všechny nepárové události (tj. události, které mají pouze začátek). 
 

Typ události Skupina 

událostí 

Počet událostí v dané 

skupině 

Událost je aktivována když... Kód 

události 

gg Ccc 

Analogová zóna – úroveň 1 

Události zóny 

– Analogové 

úrovně 

 

Dle počtu analogových 

zón (max. dle počtu 

expandérů Auxi) 

Napěťová úroveň na dané zóně je v pásmu #1 600/UA 

Asociovaný 

podsystém 

00 pokud zóna 

náleží do více 

podsystémů 

Číslo zóny 

Analogová zóna – úroveň 2 Napěťová úroveň na dané zóně je v pásmu #2 600/UA 

Analogová zóna – úroveň 3 Napěťová úroveň na dané zóně je v pásmu #3 600/UA 

Analogová zóna – úroveň 4 Napěťová úroveň na dané zóně je v pásmu #4 600/UA 

Analogová zóna – úroveň 5 Napěťová úroveň na dané zóně je v pásmu #5 600/UA 

Poplach podsystému Události 
podsystému 

Dle počtu podsystémů Je spuštěn poplach podsystému (jedna ze zón 
v daném podsystému je v poplachu) 

130/BA  
 
Číslo 
podsystému 

 
 
0 0 0 Tamper podsystému Dle počtu podsystémů Je spuštěn tamper podsystému (jedna ze zón v daném 

podsystému je v tamperu) 
137/TA 

Maskování podsystému Dle počtu podsystémů Je spuštěno maskování podsystému (jedna ze zón 
v daném podsystému hlásí stav maskování) 

388/BT 

Dlouhodobé nezastřežení 
podsystému 

Dle počtu podsystémů Byl dosažen časovač dlouhodobého nezastřežení 404/CD 

Klávesa 0 na klávesnici x Klávesy na 
klávesnici 

Dle počtu klávesnic + 1 Byl aktivován scénář pod klávesou 0 dané klávesnice 120/PA  
 
 
 
 
 
0 0 

 
 
 
 
 
 
0 0 0 

Klávesa 1 na klávesnici x Dle počtu klávesnic + 1 Byl aktivován scénář pod klávesou 1 dané klávesnice 120/PA 

Klávesa 2 na klávesnici x Dle počtu klávesnic + 1 Byl aktivován scénář pod klávesou 2 dané klávesnice 120/PA 

Klávesa 3 na klávesnici x Dle počtu klávesnic + 1 Byl aktivován scénář pod klávesou 3 dané klávesnice 120/PA 

Klávesa 4 na klávesnici x Dle počtu klávesnic + 1 Byl aktivován scénář pod klávesou 4 dané klávesnice 120/PA 

Klávesa 5 na klávesnici x Dle počtu klávesnic + 1 Byl aktivován scénář pod klávesou 5 dané klávesnice 120/PA 
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Typ události Skupina 

událostí 

Počet událostí v dané 

skupině 

Událost je aktivována když... Kód 

události 

gg Ccc 

Klávesa 6 na klávesnici x Dle počtu klávesnic + 1 Byl aktivován scénář pod klávesou 6 dané klávesnice 120/PA 

Klávesa 7 na klávesnici x Dle počtu klávesnic + 1 Byl aktivován scénář pod klávesou 7 dané klávesnice 120/PA 

Klávesa 8 na klávesnici x Dle počtu klávesnic + 1 Byl aktivován scénář pod klávesou 8 dané klávesnice 120/PA 

Klávesa 9 na klávesnici x Dle počtu klávesnic + 1 Byl aktivován scénář pod klávesou 9 dané klávesnice 120/PA 

Zelená LED na čtečce x Čtečky Dle počtu čteček Byl aktivován scénář, asociovaný se zelenou LED 600/UX 0 0  0 0 0 

Červená LED na čtečce x Dle počtu čteček Byl aktivován scénář, asociovaný s červenou LED 600/UX 

Modrá LED na čtečce x Dle počtu čteček Byl aktivován scénář, asociovaný s modrou LED 600/UX 

Bílá LED na čtečce x Dle počtu čteček Byl aktivován scénář, asociovaný s bílou LED 600/UX 

Žlutá LED na čtečce x Dle počtu čteček Byl aktivován scénář, asociovaný se žlutou LED 600/UX 

Rozpoznán kód x Kódy / 
klíčenky 

Dle počtu PIN kódů Na klávesnici byl zadán platný PIN kód 422/JP  
0 0 
 

Číslo kódu 

Rozpoznána klíčenka x Dle počtu klíčenek 
(identifikátorů) 

Na čtečce byla identifikována platná klíčenka 
(identifikátor) 

422/JP 200 + číslo 
klíčenky 

Chyba baterie Napájení 1 Selže dynamický test baterie 311/YM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0  

0 0 0 

Pravidelná událost Ostatní 
události 

1 Pravidelná událost 602/TX 0 0 0 

Špatný PIN 1 Na klávesnici je 3x zadán neplatný PIN kód 
 

421/DD 0 0 0 

Chyba komunikace Komunikace Dle počtu záznamů 
v telefonním seznamu 

Odchozí volání nebylo uskutečněno 354/YS Telefonní 
číslo 

Rozpoznaný kontakt x 
z telefonního seznamu 

Dle počtu záznamů 
v telefonním seznamu 

Je rozpoznáno volající číslo (funkce CLIP) 422/DU Telefonní 
číslo 

Teplota pod hranicí na 
venkovní siréně Imago x 

Teploty Dle počtu venkovních 
sirén Imago 

Teplota na venkovní siréně Imago je pod první 
prahovou úrovní 

159/ZA  
 
 
 

Teplota mezi hranicemi na 
venkovní siréně Imago x 

Dle počtu venkovních 
sirén Imago 

Teplota na venkovní siréně Imago je mezi první a 
druhou prahovou úrovní 

159/ZH 
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Typ události Skupina 

událostí 

Počet událostí v dané 

skupině 

Událost je aktivována když... Kód 

události 

gg Ccc 

Teplota nad hranicí na 
venkovní siréně Imago x 

Dle počtu venkovních 
sirén Imago 

Teplota na venkovní siréně Imago je nad druhou 
prahovou úrovní 

158/ZH  
 
 
 
0 0 0 

Teplota pod hranicí na vnitřní 
siréně Radius x 

Dle počtu vnitřních 
sirén Radius 

Teplota na vnitřní siréně Radius je pod první 
prahovou úrovní 

159/ZA 

Teplota mezi hranicemi na 
vnitřní siréně Radius x 

Dle počtu vnitřních 
sirén Radius 

Teplota na vnitřní siréně Radius je mezi první a 
druhou prahovou úrovní 

159/ZH 

Teplota nad hranicí na vnitřní 
siréně Radius x 

Dle počtu vnitřních 
sirén Radius 

Teplota na vnitřní siréně Radius je nad druhou 
prahovou úrovní 

158/ZH 

Slabá baterie Imago x Napájení Dle počtu venkovních 
sirén Imago 

Na venkovní siréně Imago je nutné vyměnit záložní 
akumulátor 

311/YA 

Slabá baterie Radius x Dle počtu vnitřních 
sirén Radius 

Na vnitřní siréně Radius je nutné vyměnit záložní 
akumulátor 

311/YH   
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PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

     Lares ™ je navržen a vyroben s těmito vlastnostmi pro omezení dopadu na životní prostředí 

 

• Vytištěné nálepky neobsahují olověné a bromité prvky 

• Nízká spotřeba 

• Každé balení je tvořeno maximálně recyklovatelnými materiály a materiály z obnovitelných zdrojů 


