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Popření odpovědnosti:
Firma neodpovídá za jakékoliv škody týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným nebo
nesprávným použitím produktu. I přes veškerou snahu a péči při zpracování této příručky firma 
nepřebírá zodpovědnost za možné chyby a omyly a následky z nich plynoucí. Vyhrazeno právo změny 
bez předchozího upozornění.
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Popis :

UC300 je inovativní zařízení které umožňuje přijímat CMS události a alarmy z jakýkoliv ústředen. 
Pomocí přijímače UC300 který zajišťuje spojení mezi ústřednou a komunikačním zařízením IP150, 
PCS250, PCS250G ve formátu Contact ID (CID).
UC300 převádí komunikační protokol Contact ID (CID) z ústředny na komunikační protokol od 
Paradoxu. Události jsou pak předány do monitorovacího zařízení přes komunikační zařízení IP150, 
PCS250 nebo PCS250G. UC300 umožňuje koncovým uživatelům sledovat zabezpečené místo, tím že 
jakmile systém detekuje aktivitu UC300 pošle SSL šifrovaný  email přes IP150 a přes PCS250/G  přes 
SMS zprávy z libovolného místa jakmile systém detekuje poplach nebo jinou událost. 

Paralelní zálohování připojení :

UC300 podporuje dvě možností nastavení. Konfigurace přenosu se provádí :

Babyware – Přenos – Posloupnost přenosů 

Každá sekce zpráv by měla být vázána na konkrétní telefonní číslo.

Seriový přenos ( postupný přenos ) - definuje primární způsob posílaní zpráv a počet neúspěšných 
pokusu. Po dosažení počtu neúspěšných pokusů se UC300 přepne na záložní ohlašovací kanály. 
Každá sekce zpráv podporuje až 3 kanály ( primární a 2 záložní ) 

Paralelní přenos ( současný přenos ) – všechny kódy zpráv jsou přenášeny všemi dostupnými kanály 
( GPRS, IP)

Před zapojením :

Zkontrolujte si, že máte počítač s potřebným vybavením.
K nastavení UC300 budete potřebovat : 

- přistup k internetu ( pro vzdálenou správu )

- IP150 s verzí FW 1.27 a novější ( budete potřebovat heslo modulu tovární heslo je : paradox )

- PCS250/G s verzí FW 2.06 a novější a sim kartu s GPRS 

- In-field verzi 3.8 a novější

- Babyware program verzi 2.9 a novější

- Router pokud budete používat IP150

- Telefonní linku

- CAT5 kabel pro připojení IP150 ( není součástí balení )

 Vstupy a Výstupy I/O :
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1. Ring Tip – připojení pevné telefonní linky ( není povinné ) 
2. T1 R1 – připojení k telefonní lince ústředny
3. Serial mini konektor – pro přehrání FW, připojení IP150 PCS250/G 
4. Připojení napájení 12V DC
5. Indikační LED ( zelená a modrá )
6. Reset tlačítko

LED signalizace :

Instalace :

Kabely dodávané k zařízení :
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Varianty propojení :

Komunikace přes IP150

1. Připojte konektor do UC300

2. Připojte druhou stranu kabelu do IP150

3. Připojte na svorky Ring Tip u UC300 telefonní linku

4. Připojte na svory R1 T1 u UC300 komunikaci z ústředny

5. Připojte napájení 12V do UC300

6. Připojte LAN kabel do IP150 a do routeru

7. V programu Babyware zvolte typ spojení s ústřednou IP/Statická

Po připojení k 12V začne svítit zelená LED Power. 

Komunikace přes PCS250 / PCS250G

1. Připojte konektor do UC300

2. Připojte druhou stranu kabelu do PCS250/ PCS250G

3. Připojte na svorky Ring Tip u UC300 telefonní linku

4. Připojte na svory R1 T1 u UC300 komunikaci z ústředny

5. Připojte napájení 12V do UC300

6. Použijte kabel IP150/UC300 na propojení s PC. Kabel je nutné vyměnit v převodníku 307USB.

7. V programu Babyware zvolte typ spojení s ústřednou Seriové.

Po připojení k 12V začne svítit zelená LED Power. 

UC300 - Instalační návod 5



Komunikace přes IP150 a PCS250 / PCS250G

1. Připojte konektor do UC300

2. Připojte druhou stranu kabelu do IP150

3. Propojte IP150 s PCS250 / PCS250G

4. Připojte na svorky Ring Tip u UC300 telefonní linku

5. Připojte na svory R1 T1 u UC300 komunikaci z ústředny

6. Připojte napájení 12V do UC300

7. Připojte LAN kabel do IP150 a do routeru 

8. V programu Babyware zvolte typ spojení s ústřednou IP/Statická

Po připojení k 12V začne svítit zelená LED Power. 
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Komunikace přes CA38A / R31 

CA38 umožňuje uživateli odpojení UC300 v případě problému a zajistí, že pevná linka funguje.

Reset UC300 : 

Poznámka : Reset UC300 obnoví veškeré nastavení modulu do továrních hodnot.

1. Stiskněte tlačítko pro RESET po dobu 5 sekund, nebo dokud nezačnou obě statusové LED blikat 
 rychle.

2. Poté uvolněte tlačítko.

3. Po uvolnění stiskněte do 2sekund tlačítko ještě jednou.

Poznámka : Pro stisknutí tlačítka RESET budete potřebovat kancelářskou sponku a nebo jiný tvrdý 
tenký nástroj.

Upozornění : Nepoužívejte ostré předměty jako jsou jehly atd..Mohlo by dojít k poškození mikro spínače 
na desce UC300. 

Restart zařízení : 

Chcete-li restartovat UC300 bez ztráty nastavení máte dvě možnosti :

- odpojte napájení 12V DC od zařízení

- restartujte pomocí programu Babyware

Programování :

Programování se provádí přes program Babyware. K nastavení budete potřebovat parametry pro 
spojení s IP150 nebo PCS250 / PCS250G. 

Před konfigurací UC300 se ujistěte, že máte panel ID a heslo pro spojení s UC300. 
Tovární hodnoty jsou ID 0000 a heslo 0000 
Pokud se připojujete pomocí IP150 budete potřebovat heslo modulu. Továrně je heslo paradox. 
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Pokud se připojujete pomocí PCS250 / PCS250G bez IP150 budete muset se spojit pomocí sms 
zprávy. Více o spojení pomocí sms najdete v instalačním návodu pro PCS250 / PCS250G.

Poznámka: Pokud chcete nastavit UC300 bez IP150 budete potřebovat převodník 307USB s kabelem 
IP150/UC300 do PCS250 / PCS250G.

Připojení přes IP150 k programu Babyware :

Spusťte program Babyware verze 2.9 a novější. 

1. Klikněte na Objekty a vytvořte si objekt s typem ústředny UC300.

2. Nastavte si volbu připojení k UC300.

3. Vyhledejte si IP150 na síti. IP adresu si poznačte budete jí potřebovat na svázaní MAC adresy na 
routeru.

4. Připojte se k UC300 a vstupte do programování modulu a nastavte parametry pro přenos.

5. V nastavení routeru je potřeba svázat MAC adresu IP150 s IP adresou přiřazenou routerem.

6. Dále potom nastavte pokud je potřeba směrování portů pro komunikaci s IP150.

Připojení přes 307USB k programu Babyware :

1. Pokud se chcete připojit přes 307 USB do UC300 je potřeba vyměnit standardní sériový kabel 
kabelem IP150/UC300 do PCS250 / PCS250G.
2. Odšroubujte 4 šroubky krytu 307 USB. 
3. Odpojte a vyndejte originální seriový kabel.
4. Připojte sériový kabel s konektorem IP150 / UC300 na PCS250 / PCS250G.
5. Zašroubujte kryt 307 USB.
6. V programu Babyware nastavte seriové připojení s UC300.
7. Připojte se k ústředně UC300.

Nastavení emailů přes IP150  : 

V programu Babyware nastavte uživatelský kód potřebný pro spojení s IP150. Tento uživatelský kód je v
továrním nastavením 123456. Z bezpečnostních důvodu doporučujeme tento kód změnit. 
Tento kód můžete zdělit koncovému uživateli pro spojení s IP150 přes webové rozhraní a příjem emailů.
Přes webové rozhraní IP150 se nastavuje konfigurace emailu a SMTP serveru. 
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Přenos :

Nastavení sítě
 

Internet nastavení :

Poznámka : Nastavení sítě se může lišit podle poskytovatele internetu. Typické nastavení bude pomocí 
DHCP. 

Pokud chcete získat informace pro nastavení internetu : 

1. Klikněte si v programu Babyware na nastavení typu spojení.

2. Vyberte si IP / Statická a vyhledejte si IP150 modul na síti.

3. Zapište si IP adresu a MAC adresu modulu. Toto budete potřebovat pro nastavení svázaní MAC s IP.

Po nastavení proveďte uložení nastavení kliknutím na OK. 

GPRS nastavení :

Pokud používáte toto nastavení je potřeba nastavit tyto parametry. 

Poznámka: Tyto parametry jsou vetšinou poskytovány mobilním operátorem. 

Po nastavení proveďte uložení nastavení kliknutím na OK. 

SMS nastavení :

Zde můžete nastavit až 8 telefonních čísel.

Po nastavení proveďte uložení nastavení kliknutím na OK.

Nastavení přijímače IPRS-7 IPR512 IP adresa a heslo :

IP150 zasílá CID informace přes internet. IP adresy pro příjem se nastavují pomocí programu 
Babyware. 

Po nastavení proveďte uložení nastavení kliknutím na OK.

Nastavení Reporting Trouble : 

Zde nastavujeme přenos chyb spojený se spojením přes síť,GSM nebo telefonní linku. 

Poznámka: Doporučujeme zadat stejné objektové číslo jinak bude chodit s hodnotou  0000. 

Nastavení posloupnosti přenosů : 

Konfigurace nastavení posloupnosti přenosů se provádí pomocí programu Babyware.

Zde se nastavuje zda se bude používat paralelní ( současný přenos ) nebo sériový ( postupný přenos ).

Dále je zde nutné nastavit telefonní číslo které je zadané v ústředně pro přenos CID informací.

Po nastavení proveďte uložení nastavení kliknutím na OK.
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Nastavení PC komunikace ( Babyware ) : 

Zde nastavujeme ID ústředny a heslo pro spojení.

Po nastavení proveďte uložení nastavení kliknutím na OK.

Jiná nastavení : 

Zde provádíme pokud je potřeba nastavení komunikátoru. Tyto parametry získáte od svého 
poskytovatele telefonních služeb.
Zde je taky možné provést reboot zařízení bez ztráty nastavení.

Po nastavení proveďte uložení nastavení kliknutím na OK.

Aktualizace Firmwaru :

Provádí se pomocí programu In-field a nebo přímo přes program Babyware.
Aktualizace Firmwaru jde provést přes všechny možnosti připojení:

- pomocí IP150 ( spojení přes LAN sít ) 

- pomocí 307USB ( přímé spojení )

- pomocí PCS250 / PCS250G 

SMS nastavení :

SMS hlášení událostí je k dispozici pokud je k UC300 připojeno PCS250 / PCS250G.
Je možnost až 8 lidem zaslat sms o poplachu, poruše , zastřežení odstřežení systému. 
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Kompatibilita :

UC300 je kompatibilní s ústřednami podporující protokol CID.

UC300 je kompatibilní s produkty od Paradoxu :

- IPR512
- IPRS-7
- PCS250 nebo PCS250G verze FW 2.10 a novější
- IP150 verze FW 1.30 nebo novější
- Babyware program verze 2.9 a novější
- Infield program pro aktualizaci FW verze 3.8 a novější

UC300 Specifikace :

Vstupní napětí 12 – 15V DC

Hmotnost 166g 

Rozměry ( D x Š x V ) 10.3cm x 4cm x 2.3cm

Proudový odběr 60mA s výjimkou IP150 a PCS250 / PCS250G

Pracovní teplota bez kondenzace  0 až + 50 ˚ C 
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