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Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná 
z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro 
přístupový systém SBM 261.U a nesmí být použit pro jiné výrobky. Přístupový systém SBM 261.U slouží jako pro-
gramovací, případně ovládací prvek k automatizační technice, každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno 
podle platných předpisů. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než 
přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba 
musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem
a vládních nařízení:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 
znění. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění .
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová 
zařízení, v platném znění.

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, se musí zdržet instal-
ace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné 
škody, které by zařízení mohlo způsobit!
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1. Úvod

Aplikace Sbm2010 slouží k nastavení GSM modulu SBM261U. Umožňuje spravovat telefonní čísla uložená v jednotce, 
načítat události, nastavovat přístup pomocí kalendáře  atd. 
Tato aplikace pracuje pod operačním systémem Win2000/XP/Vista/7.

2. Instalace ovladače pro GSM modul

Pro správnou funkci komunikace GSM modulu a aplikace Sbm2010 je nezbytné nainstalovat ovladač zařízení. Postup je 
následující:

1. Zapnout GSM modul a propojit jej pomocí USB kabelu s počítačem. Zobrazí se průvodce nově rozpoznaným hardwarem.
2. Na výzvu zda se má průvodce připojit k internetu a automaticky vyhledat vhodný ovladač odpovězte „Ne, nyní ne“
a stiskněte tlačítko „Další“. 
3. V následujícím kroku zvolit  možnost „Instalovat ze seznamu či daného umístění“.
4. V posledním kroku  stisknout tlačítko  „Procházet“ a zadat cestu k adresáři ovladače, který je uložen na přiloženém CD 
v adresáři \Utility\sw\ovladace\.

V případě ,že po připojení USB modemu a PC nedojde k otevření okna „Průvodce nově rozpoznaným hardwarem“ 
je možné ovladač nainstalovat manuálně spuštěním programu CDM20600.exe z přiloženého CD v adresáři \Utility\sw\
ovladace\ .

Byla-li instalace ovladače úspěšně dokončena, objeví se ve správci zařízení nová položka v kategorii „Porty (COM + 
LTP)“, pojmenovaná jako „USB Seriál Port“ spolu s uvedením čísla portu, ke kterému je jednotka připojena. Znalost tohoto 
portu je důležitá pro zprovoznění komunikace GSM modemu a aplikace SBM2010 (Správce zařízení vyvoláte současným 
stiskem kláves „WIN“ + „PAUSE“, zvolením záložky „Hardware“, a stiskem tlačítka „Správce zařízení“)

Podrobný návod na instalaci ovladače je na přiloženém CD v souboru CZ_Navod_USB_Serial.pdf.

Nejnovější ovladače k softwaru lze nalézt na: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.

3. Instalace aplikace Sbm2010

1. Nainstalovat aplikaci Sbm2010 (Z přiloženého CD spustit program SetupSbm2010.exe a potvrdit instalaci tlačítky 
„Další“ a „Instalovat“). Po úspěšné instalaci se zobrazí na ploše ikona Sbm 2010. 
2. Nainstalovat .NET Framework 2.0 (soubor Utility\dotnetfx20.exe na přiloženém CD).

3.1 Aktivace

Při prvním spuštění aplikace se zobrazí výzva k zadání sériového čísla aplikace.  Toto číslo je uvedeno na obalu 
přiloženého CD-ROMu.
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4. Hlavní okno aplikace 

Po spuštění aplikace se v horní části okna zobrazí záložky, které umožňují rychlý přístup k požadovaným funkcím. Ve 
spodní části se nachází stavový řádek informující o režimu připojení.

1

Hlavní okno aplikace a záložka „Uživatelé“
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4.1 Záložka „Nastavení“

Slouží k připojení nebo odpojení jednotky, a nastavení spínací doby obou relé. Seznam portů najdete ve správci úloh 
Windows. Port ke kterému je připojena jednotka, lze poznat podle názvu „USB Seriál Port“
Ve většině případů se jedná o port , který má nejvyšší přiřazené číslo. 

4.2 Záložka „Uživatelé“

Tato záložka slouží k zobrazení seznamu telefonních čísel. V horní části záložky jsou umístěné ikony, které mají 
následující funkce:

        - slouží k přidání tel. čísla a nastavení jeho oprávnění, 

        - slouží k odstranění tel. čísla,

        - umožňuje uložit seznam uživatelů do externího souboru (MS Excel),

        - umožňuje načíst seznam uživatelů ze souboru (MS Excel),

        - slouží k synchronizaci tel. čísel uložených v databázi a tel. čísel uložených v jednotce.

Dvojklikem na řádek některého čísla se zobrazí v novém okně podrobnosti o uloženém telefonním čísle (název kontaktu, 
přiřazené oprávnění,  platnost, časové zóny, kredit).

Kliknutím na ikonu ve sloupci události dojde k načtení událostí pro vybrané tel. číslo.

2

Hlavní okno aplikace a záložka „Nastavení“
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4.2.1 Přidaná tel. čísla
Kliknutím na ikonu „Přidat kontakt“ se zobrazí okno „Nový uživatel“.  V tomto okně je možné vyplnit podrobnosti o uklá-
daném telefonním čísle (název kontaktu, přiřazené oprávnění, platnost, časové zóny, kredit).

3

Okno „Nový uživatel“

Informace o telefonu
Základní informace o oprávněném uživateli, tj. telefonní číslo, jméno, příjmení a časová zóna,  do které patří (viz kap 4.4).

Oprávnění
Zde je možné danému uživateli přiřadit oprávnění:
• které výstupy je oprávněn ovládat a jakým způsobem – prozvoněním, SMS, nebo obojí, 
• zda je pro něj používána funkce kredit (viz níže),
• zda má oprávnění typu Master (slouží ke správě jednotky pomocí SMS – přidávání a odebírání uživatelů, aktivace
 /deaktivace alarmu),
• zda má oprávnění zjišťovat stav vstupů pomocí SMS,
• zda bude dostávat systémové SMS, např. o výpadku napájení.

Stiskem pravého tlačítka myši zobrazíte kontextové menu, umožňující použít toto nastavení pro vybranou skupinu uživatelů.as anastav
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Okno „Nový uživatel: - nastavení kreditů“

Kredit
Pomocí této funkce lze omezit aktivaci výstupů. Položka kredit udává výši kreditu daného uživatele, který má k dispozici. 
Cena pak udává částku, která bude tomuto uživateli stržena při každé aktivaci některého z výstupů. Každému uživateli je 
možné přiřadit nejen různou výši kreditu, ale i různou cenu za aktivaci výstupu.

Omezená platnost
Pokud je tato volba vybrána, dojde ke zvolenému datu k automatickému vymazání uživatele z paměti jednotky.
Stiskem pravého tlačítka myši zobrazíte kontextové menu, umožňující použít toto nastavení pro vybranou skupinu uživatelů.

4.2.2 Synchronizace tel. čísel
V případě, že změny v databázi jsou prováděny s připojenou jednotkou, není zapotřebí provádět synchronizaci. 
Synchronizaci je zapotřebí provést pouze v případě, že se z databázi tel. čísel pracovalo bez připojené jednotky a nebo
v jednotce byly prováděny změny pomocí SMS.
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4.3 Záložka „Události“ 

Záložka „Události“ slouží k zobrazení seznamu událostí. Každá událost obsahuje telefonní číslo, které událost vyvolalo 
(nebo parametr), datum a čas události, jméno z databáze (pokud je nalezena shoda s telefonním číslem), identifikační 
číslo události a popis.

Ikony umístěné v horní části této záložky mají následující funkce:

       - spustí načítaní nových událostí z jednotky do databáze,

       - zastaví načítaní událostí z jednotky, 

       - umožňuje uložit zobrazený seznam události do externího souboru (MS Excel)

                             - slouží k filtrování zobrazovaných události podle času. Ve výchozím zobrazení se
       zobrazují pouze aktuálně nahrávané události.

Klepnutím na sloupec „Uživatel“ dojde k zobrazení karty telefonního čísla, které událost vyvolalo.

5

Záložka „Události“
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4.4 Záložka „Časové zóny“ 

Na záložce „Časové zóny“ je možné definovat jednotlivé otevírací doby pro časové zóny. Otevírací doba definuje právo 
ovládat výstupy v rámci týdne, a to s rozlišením 30 minut.
V praxi to znamená, že lze pro každou půlhodinu v týdnu nastavit každému uživateli, zda má oprávnění výstup ovládat.

6

Záložka „Časové zóny“
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5. Řešení problémů

Problém: 
Při volání se ozve hláška „Volaný účastník není dostupný“. 

Řešení:
GSM jednotka není připojena do mobilní sítě. Nejčastějším důvodem je to, že SIM karta je do jednotky vložena „za běhu“. 
V tomto případě pomůže restart jednotky. 

Dalšími možnými důvody jsou:
• na SIM kartě je vložen PIN 
• SIM karta není aktivována 
• v daném místě se nenachází signál operátora
• SIM karta je špatně vložena.

Správně připojenou jednotku do mobilní sítě lze poznat podle toho, že po cca 20 sekundách od připojení napájení začne 
žlutá dioda u otvoru pro vkládání SIM karty blikat v 3 sekundových intervalech.

Problém: 
Při volání se ozve hláška „Volaný účastník hovor nepřímá“.

Řešení:
Toto je standardní funkce GSM modulu. Po „prozvonění“ tel. čísla SIM karty v GSM modemu dojde k jeho ukončení.

Problém: 
Po zavolání telefon krátce vyzvání, ale nesepne výstupní relé.
 
Řešení:
Pomocí aplikace SBm2010 zkontrolujte v událostech důvod, proč se relé neseplo.
Důvodem může být např. špatně nastavené oprávnění, špatně zadané tel. číslo, nevhodné zařazení do časové zóny…nevho
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Pohony pro privátní brány

ROAD 400
pohon pro posuvné brány
do 400 kg

ROBUS
pohon pro posuvné 
brány do 1000 kg

RUN
pohon pro posuvné 
brány do 2500 kg

WINGO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 1,8 m

TOONA
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 7 m

METRO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 3,5 m

Pohony pro průmyslové brány

NYOTA 115
pohon pro posuvné brány
do 800 kg

MEC 200
pohon pro posuvné 
brány do 1200 kg

FIBO 400
pohon pro posuvné 
brány do 4000 kg

MEC 800
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
1500 kg

HINDI 880
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 6 m

COMBI 740
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
700 kg

Pohony pro garážová vrata

SPIN
pohon pro sekční a výklopná 
vrata

SUMO
pohon pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 35 m2

HYPPO
pohon pro otočné brány se sil-
nými pilíři a skládací vrata

TOM
pohon pro průmyslová sekční 
a rolovací vrata do 750 kg

MEC 200 LB
pohon pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 50 m2

Automatické sloupy a parkovací systémy

WIL
rychlá závora s délkou ramene
do 8 m, vhodná pro parking

STRABUC 918
automatický výsuvný sloup pro 
zamezení vjezdu

MASPI 241
mechanický výsuvný sloup pro 
zamezení vjezdu

VA 101/301
vjezdové/výjezdové automaty 
pro výdej a čtení parkovacích 
lístků

VA 401
platební automat pro výběr 
parkovného

Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy

FLOR
dálkové ovládání s plovoucím 
kódem, 433.92 MHz

INTI
dálkové ovládání s plovoucím 
kódem, 433.92 MHz

BIO
dálkové ovládání, s přesným 
kódem 40.685 MHz

NiceWay
dálkové ovládání, 433.92 MHz,
provedení zeď, stůl nebo komb.

KP 100
snímač bezkontaktních karet 
s kontrolou vstupů/výstupů
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Přehled produktů


