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UPOZORNENIE:

- Zariadenie spĺňa normu STN EN 55022, triedu A. Je určené na pripojenie k ústredni, ktorá spĺňa normu STN 
EM 60950.
- Zaobchádzanie s prístrojom iným spôsobom, než je opísané v tomto návode na obsluhu, môže mať za následok 
jeho poškodenie. Prístroj neupravujte ani sa nesnažte ho sami opraviť. Opravu prístroja zverte kvalifikovanému 
odborníkovi.
- Aby ste obmedzili riziko požiaru a predišli poškodeniu prístroja, nevystavujte zariadenie pôsobeniu vlhkosti, 
vody ani priamemu pôsobeniu tepelných zdrojov!

1. Základné informácie

1.1 Popis zariadenia
FVK 11 E je GSM volač s integrovaným mobilným telefónom slúžiaci k odovzdávaniu vopred 

stanovených informácií pomocou GSM siete. Toto zariadenie pracuje tak, aby umožňovalo informovať užívateľa 
o stave poplachového systému narušenia alebo ľubovoľného zariadenia, na ktoré je pripojené.

Ako emulátor tel. linky slúži FVK 11 E na prenos tónovej správy zo zabezpečovacieho systému /EZS/ 
ako napr. z ústredne so vstavaným rečovým modulom, alebo s komunikátorom. Volač prenáša správy cez hlasový 
kanál, čo umožňuje prenášať  komunikačné formáty na PCO. Volač FVK 11 E plne emuluje analógovú tel. linku a 
teda je možné ho použiť aj na diaľkové programovanie ústrední EZS s touto funkciou, alebo ako GSM bránu 
pripojenú k pobočkovej tel. ústredni.

FVK 11 E je možné pripojiť na ktorúkoľvek zabezpečovaciu ústredňu!

1.2 Možnosti použitia
FVK 11 E je veľmi univerzálne zariadenie, je možné použiť ho napr. na:
·  zabezpečenie majetku – spojením so zabezpečovacím systémom /EZS/ môže odosielať správy o poplachu, 
informovať o stave systému (hlasom alebo SMS správou),
· ako ďalšiu tel. linku pripojenú napr. k pobočkovej tel. ústredni (GSM brána)
· diaľkové ovládanie – prostredníctvom SMS správy ovláda  elektrický spotrebič 
·  sledovanie technologických zariadení – zariadenie môže informovať o výpadku elektrickej energie, kúrenia a 
pod.,
· tiesňové hlásenie – v prípade núdze vie odoslať správu  príbuzným alebo známym chorých alebo starších ľudí,
· dočasné zabezpečenie pre novostavby, chatky a pod.

1.3 Technické parametre
Menovité napájacie napätie 11 až 14V DC
Maximálny prúdový odber 400 mA
Pripojiteľné tel. zariadenia - ľubovoľný tel. prístroj alebo komunikátor s tónovou voľbou
Vstup - 1, aktiv. zopnutím na 0V
min. doba aktivácie vstupu - 2sek.
Prevádzková teplota 0 až +40 oC
Ovládaný výstup - tranzistorový, otv. kolektor, max.25V/250mA DC
Poruchový výstup - tranzistorový, otv. kolektor, max.25V/250mA DC
Rozmery 223x158x53 mm
Zariadenie obsahuje modul SIMCON, je určené pre sieť GSM 900/1800.
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2. Montáž
Po otvorení krytu GSM komunikátora zbadáte na spodnom dieli otvory, ktoré sú určené na prichytenie 

FVK 11 E na určené miesto pomocou skrutiek /nie sú súčasťou balenia/.
FVK 11 E nikdy neumiestňujte do plechovej skrinky ústredne bez vyvedenia externej antény!!! 

(Vstavaná drôtová anténa by sa stala nefunkčná.) Umiestnenie do plechovej skrinky je možné, len ak použijete 
externú anténu. Externú anténu je vhodné použiť aj pre miesta so slabším signálom.

Svorkovnica

0,+13 - prívod jednosmerného napájacieho napätia 12 V
Line, A B – prívod telefónnej linky z EZS (svorky "Line A B" a konektor "Line" sú paralelne prepojené, 
Používajte vždy iba jednu z týchto možností pripojenia! )
In – aktivačný vstup. Po zopnutí na 0V posiela SMS
Out – ovládaný výstup
Err – chybový výstup (spína na zem počas štartu volača, pri nízkej úrovni signálu siete GSM, alebo pri poruche 
GSM modulu)

POZOR !!!
Pri inštalácii vypnite volač od napájania a vyberte aj SIM kartu. Prekontrolujte, či sú vodiče zapojené 

na správnych svorkách. Na SIM karte je potrebné vypnúť ochranu PIN kódom, alebo PIN zmeniť na 0000 !
Vložte SIM  kartu do akéhokoľvek mobilného  telefónu  a  zapnite ho.  Ak karta vyžaduje zadanie PIN 

kódu, zadajte ho. V nastaveniach telefónu vyhľadajte bezpečnostné nastavenia a vypnite ochanu PIN-kódom, 
prípadne PIN zmeňte na "0000". Skontrolujte, či je na SIM-karte zadané číslo SMS centra. Vypnite telefón 
a vyberte SIM kartu. 

3. Inštalácia
Pred pripojením napájacieho napätia 12V na svorky „+13V„ a „0„ je nutné, aby bola vložená do držiaka 

SIM karta. Nikdy nemanipulujte so SIM-kartou pri zapnutom napájaní ! 

Zapnutie FVK 11 E

1. Vložte SIM-kartu do komunikátora.
2. Prepojkou "1.Digit" na doske volača si zvoľte, či volač má, alebo nemá ignorovať prvú číslicu vytáčaného čísla. 
(ON - volač prvú číslicu nebude vytáčať, OFF -volač vytočí všetky číslice). 
3. Pripojte na komunikátor napájacie napätie.
4. Signalizácia štartu systému: červená LED trvale svieti a zelená LED bliká 1 krát za sekundu. Po zaregistrovaní 
sa do siete GSM bude zelená LED blikať 1 krát za 3 sekundy a po ukončení štartu červená LED zhasne. Ak sa 
ani po 60 sekundách volač nezageristruje do siete GSM, prekontrolujte nastavenie SIM-karty (PIN vypnutý, 
alebo nastavený na "0000") a či je SIM karta dobre osadená do pätice, prípadne jemne napružte a prečistite 
kontakty pätice pre SIM-kartu.
5. Po zhasnutí červenej LED je volač pripravený na požitie ako emulátor tel. linky. Na využitie jeho ostatných 
vlastností je potrebné programovanie zaslaním konfiguračnej SMS
6. Zasuňte prepojku "Prog" a z ľubovoľného tel. zašlite konfiguračnú SMS. (presný tvar a význam jednotlivých 
parametrov je vysvetlený v ďalšom odseku).
7. Prijatie konfiguračnej SMS v správnom tvare a s korektnými parametrami volač potvrdí zaslaním spätnej 
SMS s textom "Konfigurácia uložená".
8. Odstráňte prepojku "Prog". So založenou prepojkou "Prog" volač akceptuje konfiguračné SMS z 
akéhokoľvek telefónu! Pre zachovanie bezpečnosti zariadenia vždy odstráňte prepojku "Prog" po 
nakonfigurovaní volača.
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4. Programovanie

4.1 Programovanie FVK 11 E konfiguračnou SMS:
Konfiguračná SMS pozostáva z troch skuoín tel. čísel, údajov pre automat. zasielanie stavových SMS a 

z textov SMS. Tel. čísla zadané v prvej skupine (adresy 01 až 08) budú mať oprávnenie na zistenie a zmenu 
konfigurácie volača, bude na ne na vyžiadanie, prípadne automaticky zasielaná SMS o stave volača (stavová SMS 
- spravidla ide o tel. čísla technikov). Tel. čísla zadané v druhej skupine (adresy 11 až 18) budú oprávnené 
ovládať výstup, prípadne zisťovať jeho stav. Na tel. čísla zadané v tretej skupine (adresy 21 až 28) budú 
zasielané SMS  pri zmene stavu vstupu.  

Konfiguračná SMS musí byť vždy zasielaná vo formáte: "XX-Y...YYYY,XX-Y...YYY," kde XX je 
adresa, nasleduje znak "-" (pomlčka), Y...YY je hodnota (tel. číslo, text SMS, alebo číselná hodnota) nasledovaná 
znakom "," (čiarka). Viac napovie nasledujúca tabuľka:

60 Čas automat. zasielania stavovej SMS (hod.) 2 číslice (00 až 23) 08
50 Interval automat. zasielania stavovej SMS (dní) 2 číslice ( 00 až 99) 14
42 Text SMS na vypnutie výstupu Max. 30 znakov Vypnut
41 Text SMS na zapnutie výstupu Max. 30 znakov Zapnut
32 Text SMS zasielaný pri návrate vstupu Max. 30 znakov Koniec poplachu
31 Text SMS zasielaný pri aktivácii vstupu Max. 30 znakov Poplach
28 8.tel. číslo pre zasielanie SMS zo vstupu Max. 15 číslic alebo znak "+"
27 7.tel. číslo pre zasielanie SMS zo vstupu Max. 15 číslic alebo znak "+"
26 6.tel. číslo pre zasielanie SMS zo vstupu Max. 15 číslic alebo znak "+"
25 5.tel. číslo pre zasielanie SMS zo vstupu Max. 15 číslic alebo znak "+"
24 4.tel. číslo pre zasielanie SMS zo vstupu Max. 15 číslic alebo znak "+"
23 3.tel. číslo pre zasielanie SMS zo vstupu Max. 15 číslic alebo znak "+" 0212345678
22 2.tel. číslo pre zasielanie SMS zo vstupu Max. 15 číslic alebo znak "+" 00421559876543
21 1.tel. číslo pre zasielanie SMS zo vstupu Max. 15 číslic alebo znak "+" +421901234567
18 8.tel. číslo pre ovládanie výstupu Max. 15 číslic alebo znak "+"
17 7.tel. číslo pre ovládanie výstupu Max. 15 číslic alebo znak "+"
16 6.tel. číslo pre ovládanie výstupu Max. 15 číslic alebo znak "+"
15 5.tel. číslo pre ovládanie výstupu Max. 15 číslic alebo znak "+"
14 4.tel. číslo pre ovládanie výstupu Max. 15 číslic alebo znak "+"
13 3.tel. číslo pre ovládanie výstupu Max. 15 číslic alebo znak "+" 0212345678
12 2.tel. číslo pre ovládanie výstupu Max. 15 číslic alebo znak "+" 00421559876543
11 1.tel. číslo pre ovládanie výstupu Max. 15 číslic alebo znak "+" +421901234567
08 8.tel. číslo pre konfiguračné a stavové SMS Max. 15 číslic alebo znak "+"
07 7.tel. číslo pre konfiguračné a stavové SMS Max. 15 číslic alebo znak "+"
06 6.tel. číslo pre konfiguračné a stavové SMS Max. 15 číslic alebo znak "+"
05 5.tel. číslo pre konfiguračné a stavové SMS Max. 15 číslic alebo znak "+"
04 4.tel. číslo pre konfiguračné a stavové SMS Max. 15 číslic alebo znak "+"
03 3.tel. číslo pre konfiguračné a stavové SMS Max. 15 číslic alebo znak "+" 0212345678
02 2.tel. číslo pre konfiguračné a stavové SMS Max. 15 číslic alebo znak "+" 00421559876543
01 1.tel. číslo pre konfiguračné a stavové SMS Max. 15 číslic alebo znak "+" +421901234567
Adresa Význam Povolené znaky Príklad

V textoch SMS (adresy 31, 32, 41 a 42) nesmie byť znak "," (čiarka) ! 
Ak dĺžka konfiguračnej SMS presiahne 160 znakov, rozdeľte ju na viac častí tak, aby každá časť končila 
znakom "," (čiarka) a ďalšia časť zažínala adresou!
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Príklad 1:
Naprogramujeme tel. č. 0903123456 a 0905987654 pre stavové a konfiguračné SMS, tel. číslo 

0949456789 pre ovládanie výstupu SMS s textom "Zapni kurenie" a "Vypni kurenie", tel. číslo 0901654321 pre 
zasielanie SMS s textom "Poplach v objekte" pri aktivovaní vstupu a automatické zasielanie SMS o stave volača 
každých 7 dní o 19. hodine. Konfiguračná SMS bude: 
01-0903123456,02-0905987654,11-0949456789,21-0901654321,31-Poplach v objekte,41-Zapni 
kurenie,42-Vypni kurenie,50-07,60-19,
4.2 Zistenie a zmena konfigurácie volača z oprávneného tel.čísla:

Na  SMS s textom "Prog?" odoslanú z tel. čísla v prvej skupine (adresy 01 až 08) volač odošle späť celú 
svoju konfiguráciu. 

Príklad 2:
Volač je nakonfigurovaný na zasielanie SMS s textom "Vypadok el. energie" pri aktivovaní vstupu, SMS 

s textom "Zapnutie el. energie" pri návrate vstupu do kľudového stavu na 1.tel. číslo 0901234567, 1.tel. číslo 
pre konfiguračné a stavové SMS je 0909876543. 
Z tel. čísla  0909876543 odošleme SMS  s textom Prog?  a volač odpovie: 
01-0909876543,21-0901234567,31-Vypadok el. energie,32-Zapnutie el. energie,

Túto SMS môžte editovať a upravenú odoslať späť. Volač potvrdí nové dáta spätnou SMS s textom 
"Konfigurácia uložená".

4.3 Zistenie konfigurácie volača z akéhokoľvek tel.čísla:
Založte prepojku "Prog" a z ľubovoľného tel. čísla odošlite SMS s textom "Prog?". Volač odpovie 

rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Taktiež môžte túto SMS upraviť a odolať späť z ľubovoľného tel. 
čísla. Túto možnosť môžte využiť napr. pri nechcenom vymazaní všetkých tel. čísel z prvej skupiny (adresy 01 
až 08). 
Po prijatí potvrdzujúcej SMS "Konfigurácia uložená" nezabudnite odstrániť prepojku "Prog" ! 

4.4 Vymazanie, alebo zmena jednotlivých konfiguračných položiek:
Položke, ktorú chcete vymazať, jednoducho nezadáte žiadnu hodnotu. Zadaním novej hodnoty bude 

pôvodná automaticky premazaná. Uprevené budú iba tie položky, ktorých adresy zadáte.

Príklad 3:
Chcete vymazať tel. číslo uložené na adrese 23, z ktorého bolo možné ovládať stav výstupu. Z 

oprávneného tel. čísla odošlete SMS s textom: 23-,
Volač potvrdí nové dáta spätnou SMS s textom "Konfigurácia uložená". Všetky ostatné konfiguračné 

dáta sa nezmenia.

Príklad 4:
Chcete zmeniť interval automatického zasielania stavovej SMS z 7 na 14 dní. Z oprávneného tel. čísla 

odošlete SMS s textom: 50-14,
Volač potvrdí nové dáta spätnou SMS s textom "Konfigurácia uložená". Všetky ostatné konfiguračné 

dáta sa nezmenia.

4.5 Vymazanie celej konfigurácie (obnovenie továrenského nastavenia):
Založte prepojku "Prog" a resetujte volač odpojením a pripojením napájania, alebo krátkym skratom 

pinov "Reset". Červená LED bude svietiť počas vymazávania pamäte a opätovného štartu volača.
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5. Používanie volača

5.1 Stavové SMS

Slúžia ako ďalší kontrolný mechanizmus funkčnosti GSM volača. FVK 11 E v pravidelných 
(nastaviteľných) intervaloch pošle SMS na Váš mobilný telefón a tým potvrdí, že je funkčný, má spojenie, 
v akom stave je vstup a výstup. Konfiguračnou SMS sa nastavuje interval, po koľkých dňoch, o ktorej hodine 
a na aké telefónne čísla má byť stavová SMS odoslaná. Správa obsahuje momentálny stav vstupu a výstupu (ak 
sú definované texty SMS pre príslušný stav vstupu/výstupu), úroveň signálu siete GSM (0-9), napájacie napätie 
na svorkách volač, čas vnútorných hodín volačaa a pri predplatených kartách aj zostávajúci kredit. V prípade, že 
chcete zistiť aktuálny stav GSM volača, zašlite SMS správu v tvare „?“ z ľubovoľného čísla, uvedeného v "Tel. 
číslach pre konfiguračné a stavové SMS". V odpovednej SMS správe vám prídu všetky informácie tak ako pri 
automatickom zasielaní (stav výstupov, úroveň signálu, výška zostavajúceho kreditu, ...). Pri zadaní intervalu 00 
nebude táto správa zasielaná automaticky, iba na vyžiadanie. Vnútorné hodiny  volača sa synchronizujú s každou 
prijatou SMS z tel. pre kofiguračné a stavové SMS. Pri úplnom odpojení volača od napájacieho napätia a 
opätovnom zapnutí sa hodiny nastavia na 12:00 hod.

Volač taktiež automaticky zasiela SMS opozorňujúce na zostávajúci kredit nižší ako 50Sk (pri 
predplatených kartách) a pri zálohovaní akumulátorom aj o výpadku napájacieho napätia, o jeho obnove a  o 
vybití záložného akumulátora na tel. čísla pre konfiguračné a stavové SMS. Pre korektné zobrazovanie výšky 
kreditu a automatické upozerňovanie pri jeho nízkom zostatku je nutné aktivovať si u operátora GSM 
zasielanie SMS s výškou kreditu ! Výrobca nezodpovedá za úplnú funkčnosť automatickej kontroly zostatku 
kreditu, nakoľko je závislá od textov a čísla odosielateľa SMS s výškou kreditu. 

5.2 SMS ovládanie
FVK 11 E je vybavený tranzistorovým výstupom, ktorý je možné ovládať prostredníctvom GSM siete 

zasielaním SMS správ. Výstup je určený výhradne na spínanie malého jednosmerného napätia do 25V/250mA.
SMS správy pre ovládanie a tel. čísla oprávnené ovládať tento výstup sa definujú v konfiguračnej SMS. 

Oprávnenie ovládať tento výstup je možné priradiť max. 8 tel. číslam.

5.3 SMS odosielané pri zmene stavu vstupu
FVK 11 E je vybavený vstupom, ktorého aktiváciu, alebo návrat do kľudového stavu je možné oznamovať 

pomocou SMS na max. 8 tel. čísel. Texty SMS a tel. čísla na ktoré budú tieto SMS odosielané, sa nastavujú 
pomocou konfiguračnej SMS. Ak zadáte text SMS iba pre jeden stav, napr. pre aktiváciu, volač pri návrate 
vstupu do kľudového stavu nebude posielať žiadnu SMS. 

5.4 Odchádzajúce hovory
Na pripojenie telefónneho prístroja, alebo komunikátora a pod. sú určené svorky alebo konektor 

označené "Line". Vždy použite iba jednu možnosť pripojenia - svorky alebo konektor! Volač nikdy 
nepripájajte na telefónnu sieť! FVK 11 E spolupracuje iba s prístrojmi, používajúcimi tónovú (DTMF) 
voľbu.

Po zdvihnutí sluchátka  pripojeného tel. prístroja volač generuje oznamovací tón a je pripravený 
prijímať DTMF voľbu z pripojeného tel. prístroja. Ak do 20 sekúnd nedôjde k voľbe čísla, alebo dôjde k voľbe 
viac ako 16 číslic,  volacia procedúra sa ukončí a v sluchátku sa ozýva obsadzovací tón. Číslo volač začne vytáčať 
ak je za posledou volenou číslicou medzera dlhšia ako 4 sekundy. 

Prepojkou "1.Digit" si môžte zvoliť, či má volač ignorovať prvú číslicu voleného čísla (ON - volač 1. 
číslicu ignoruje, OFF - volač vytáča všetky číslice).
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5.5 Prichádzajúce hovory
Volaním na tel. číslo volača začne vyzváňať pripojený tel. prístoj. Ak nedôjde k zdvihnutiu sluchátka do 

10 zazvonení, volač prichádzajúci hovor odmietne. Po zdvihnutí sluchátka (alebo zdvihnutia linky iným 
pripojeným zariadením) počas vyzváňania, dôjde k nadviazaniu spojenia a volač čaká na ukončenie hovoru jednou, 
alebo druhou stranou. Ak spojenie ukončí volajúci, v sluchátku pripojeného tel. po dobu max. 20 sekúnd počuť 
obsadzovací tón. 

5.6 Signalizácia stavu LED diódami:

Zelená LED: 1krát za sekundu – vyhľadáva sa sieť GSM
1krát za 3 sekundy – prihlásenie do siete GSM

Červená LED: Trvalo svieti – ak sa volač štartuje, volá alebo posiela SMS

6. Príklady zapojenia volača

6.1 Príklad zapojenia pre spoluprácu s ústredňou EZS:           
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6.2 Príklad zapojenia ako GSM brána pripojená k pobočkovej tel. ústredni:
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7. Záruka

Záručný list je dokladom práv zákazníka v zmysle § 429 Obchodného zákonníka. Tento záručný list 
patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné 
tento záručný list predložiť opravovni - predajcovi. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte.

Na výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja alebo dodávky výrobku (po 
predložení riadne vyplneného a potvrdeného záručného listu, dokladu o nákupe alebo dodacieho listu). Na škody, 
ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním výrobku, jeho preťažením alebo nesprávnym zaobchádzaním (v rozpore 
s návodom na jeho používanie), sa záruka nevzťahuje. Škody, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu alebo 
nedodržania technologického postupu výroby, Vám budú v priebehu záručnej doby bezplatne odstránené opravou 
výrobku alebo jeho výmenou za nový výrobok rovnakého typu. Požiadavky vyplývajúce zo záruky môžete uplatniť 
iba za predpokladu, že chybný výrobok odovzdáte (odošlete) predajcovi alebo servisnému stredisku v 
nerozloženom stave. Na prístroje, na ktorých bol v čase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizovaných 
opravovní, ktoré boli poškodené živelnou pohromou alebo inak poškodené, prípadne na prístroje, ktoré boli 
odovzdané (odoslané) na posúdenie a opravu v rozobratom stave alebo nekompletné, sa záruka nevzťahuje.

Predávajúci je povinný výrobok odovzdať kompletný, v zabalenom stave zákazníkovi, na záručnom liste 
vyplniť názov výrobku, typové označenie, zapísať výrobné číslo, ako aj ďalšie potrebné identifikačné údaje o 
výrobku. Záručný list musí taktiež obsahovať dátum predaja, pečiatku predajne a podpis predávajúceho. Všetky 
uvedené údaje musia byť do záručného listu zaznačené ihneď pri predaji výrobku nezmazateľným spôsobom. 
Neúplne vyplnený záručný list alebo záručný list s neoprávnene pozmeneným (prepisovaným) obsahom pôvodných 
údajov je neplatný. V záujme hladkého priebehu reklamácie Vám odporúčame popri záručnom liste a potvrdení o 
kúpe uschovať si aj kópiu opravárenského dokladu, na ktorom servisné stredisko potvrdzuje vykonanie opráv v 
rámci záruky.

Záručná doba sa predlžuje o obdobie, odkedy zákazník uplatnil nárok na záručnú opravu u povereného 
servisného strediska až po termín, kedy bol povinný opravený výrobok po skončení opravy prevziať. Všetky 
údaje uvedené v záručnom liste a doklade o oprave musia byť čitateľné a potvrdené podpisom servisného 
technika. V prípade zistenia, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, náklady spojené s opravou výrobku 
a výkonom servisného technika hradí vlastník výrobku. 

Výrobca si vyhradzuje právo zmien v závislosti na prijatých pripomienkach zákazníkov, alebo 
zmenách operátorov mobilných sietí.


