
Szybki start - system NeoGSM-IP



• instalacja programu NeoGSM-IP Manager i sterowników USB, 

• połączenie serwisowe z centralą za pomocą USB, 

• podstawowa konfiguracja systemu, identyfikacja urządzeń na magistrali,  

• konfiguracja: GSM, WIFI, aplikacja RopamNeo

• programowanie i konfiguracja: system alarmowy w domu jednorodzinnym (czuwanie pełne i nocne), 

• powiadomienia SMS/CALL/E-MAIL o alarmie z identyfikacją czujki, zdarzenia,  

• połączenie z centralą za pomocą IP: aplikacja RopamNeo, 

• kontrola i sterowanie systemem alarmowym: aplikacja RopamNeo, 

• sterowanie zdalne i lokalne automatyką domową: brama wjazdowa, brama garażowa, rolety, oświetlenie za pomocą 
CLIP, DTMF, IP app RopamNeo, 

• sterowanie pilotami: czuwanie, brama wjazdowa, brama garażowa (radiolinia systemowa RF-4x), 

• programowanie i sterowanie ogrzewaniem (termostaty pokojowe) z użyciem czujników temperatury i funkcji w 
panelach dotykowych, RopamNeo, 

• pomiar wilgotności względnej i sterowanie wentylacją (RHT-2), 

• konfiguracja panelu TPR-4x, personalizacja dwóch ekranów,  

• programowanie zdalne: w sieci lokalnej WIFI i GPRS (serwer RopamBridge), 

• programowanie LogicProcessor, noty aplikacyjne, przykłady np. sterowanie oświetleniem, sterowanie wyjściami itd. 

• przywracanie ustawień fabrycznych centrali, wgranie pliku ‚szkolenie_default.rpn’ 

Program warsztatów.



NeoGSM-IP :  PCB



Legenda:

I1: Salon PIR (opóźniona war.)
I2: Drzwi (opóźniona)
I3: Brama garaż (opóźniona)
I4: Garaż PIR (opóźniona war.)
I5: Sypialnia 1 PIR (zwykła)
I6: Sypialnia 2 PIR (zwykła)
I7: Dym (24h)
(wszystkie wejścia: 2EOL/NC)

O1: Syrena zewn. 
O2. Syrena wewn.
O3: Bramka
O4: Rolety parter CLOSE
O5: Rolety parter OPEN
O6: Brama garaż
O7: Rolety piętro CLOSE
O8: Rolety piętro OPEN
O9: Lampy piętro
010: Termostat pokojowy (grzejnik)
O11: Lampy parter
O12: Brama wjazdowa
O13: Wentylator łazienkowy

TPR1: przekaźnik w panelu 
wyjście Termostatu pokojowego

Demo – walizka szkoleniowa



Instalacja NeoGSM-IP Manager

Instalatora i program należy uruchamiać ‚jako administrator’.
Program NeoGSM-IP Manager należy dodać do ‚Zapory Windows’

(Windows 7/8.x/10)!



Połączenie przez USB

Wykryta centrala
(port USB) – ikona USB.

Uruchomienie 
komunikacji USB



Identyfikacja urządzeń !

1.Identyfikacja 
konfiguracji.

2. Przesuń, 
wykryte moduły 

do tabeli +
‚Przepisz moduły’.

3. Zapisz 
do centrali w celu 

uruchomienia 
komunikacji i 

nadzoru.



Adresacja paneli !

Wszystkie panele 
fabrycznie mają adres : 1.

Przycisk wywołuje 
adresowanie w każdym 
panelu podłączonym do 

centrali.

Na panelach trzeba 
wybrać adres i 

potwierdzić, następnie 
dokonać restartu centrali 
ponownej identyfikacji.



Karta SIM!

Ustawienia karty SIM
(operator wrodzinie.pl), 
SMS, CALL, APN-y, SMTP 

(e-mail)



Ustawienia WIFI/LAN (DHCP), app RopamNeo

Połączenie do sieci WIFI
SSID: ropamtest

WPA2: ropamtest
(klient DHCP, na routerze 
należy zrobić rezerwację 

Adresu MAC do IP –
ustawienie zalecane).

Ustawienie aplikacji do 
pracy w sieci lokalnej WIFI.

Stan sieci WIFI, GSM dostępny w 
zakładce online.



Ustawienia WIFI/LAN (IP statyczny)

Adres IP NeoGSM-IP
(z poza zakresu DHCP i inny 
niż ustawione inne  na stałe  

np. drukarki !).

Maska sieci: wszystkie 
adresy z zakresu 0-255.

Brama: adres IP routera w 
sieci LAN

DNS1: adres IP routera, centrala  
otrzyma DNS od routera (takie 
same jak router od dostawcy 

internetu ISP).

DNS2: wpisać adres DNS 
zapasowy od dostawcy ISP

lub np. DNS Google: 
8.8.8.8.

Przykładowy router:
- IP routera: 192.168.1.1.

- DHCP: 100 – 200
(pula adresów: 192.168.1.100 – 192.168.1.200

Jeżeli router nie ma opcji rezerwacji adresu IP do MAC
należy ustawić statyczny adres IP).



Dostęp aplikacją RopamNeo z internetu. 

Na obiekcie jest internet z dynamicznym adresem IP 
np. router LTE, internet kablowy 
lub centrala wykorzystuje GPRS.

W aplikacji RopamNeo należy wykupić RopamBriidge:

- jednocześnie obsługiwane są 2 app w sieci WIFI/LAN i 
1 app poprzez RopamBridge (internet),

- obsługa powiadomień PUSH ze zdarzeniami z centrali,

- obsługa serwera poczty RopamBridge (limit 100/24h)

Na obiekcie jest internet z publicznym i statycznym adresem IP

Na routerze należy przekierować port: 9999 na adres IP centrali: 
- jednocześnie obsługiwane są 2 app w sieci WIFI/LAN

lub z internetu.

(Uwagi: powiadomienia PUSH wymagają zakupu RopamBridge
w app a połączenia mogą być bezpośrednie !)



Ustawienia stref, użytkownicy

Ustawienia stref, 
globalne czasy na 
wejście i wyjście.

Użytkownicy, 
numery telefonów, 

e-mail.



Panel dotykowy

Obsługiwane strefy!

Opcje panelu:
- ustawienia,

- opcje
- edycja ekranów



Panel dotykowy

Dwa ekrany do dowolnej 
konfiguracji w ramach  

dostępnych
Ikon, widżetów.

Programowanie z poziomu 
połączenia z centralą.

Kontrola wyjść typu MONO np. 
sterowanie bramą:

Prawa kropka śledzi wyjście a 
lewa czujnik magnetyczny 

(zamknięcie drzwi).



Sterownik radiowy RF-4

Sterowanie czuwaniem
za pomocą kanałów A i B.

Kanały C i D wykorzystane do 
sterowania wyjściami tj.

brama wjazdowa, brama
garażowa.



Wejścia: opcje.

Ustawienie wejścia
np. czujka PIR.

Ustawić: nazwa, 
polaryzacja, typ, 

czułość, blokuj na 
..dla czujek ruchu,

strefa 1 (1-4 funkcja 
AND), sabotaż jak 
24H (dla alarmu 

głośnego od 
sabotażu).

Kopiuj ustawienia
z danego wejścia.

Wklej ustawienia
(zmień nazwę, typ…)

Wejście przydzielone do dwóch 
stref może być : AND lub OR. 



Wejścia



Wejścia: powiadomienia

Z każdego wejścia 
alarmowego 

wysyłamy SMS z 
nazwą i numerem 
wejścia w systemie 

Ix
(automatycznie 

wkleja się nazwa 
wejścia i nr).

Kopiuj ustawienia
z danego wejścia.



Powiadomienia : CALL/CLIP

Ustawienia czasu 
dzwonienia, 

odbierania połączeń.



Wyjścia: sygn. akustyczny zewn.

Sygnalizacja 
akustyczna alarmu na 

czas np. 1-5 minut.

Wyjście wyzwalane od 
kilku stref, zależność 

„lub” 
s1, s2.
(OR).

Głośny sabotaż dla 
wejść 2EOL.



Wyjścia: sygn. akustyczny zewn.

Sygnalizacja 
akustyczna/optyczna 

alarmu do czasu 
skasowania alarmu

(działanie Bistabilne)



Wyjścia: sygn. akustyczny/optyczny

Podłączenie sygnalizatorów

zewnętrznych (bez zasilania 

awaryjnego). Sterowanie 

+12V z wyjść O1/O2.

Podłączenie sygnalizatorów

zewnętrznych (z zasilaniem 

awaryjnym). Sterowanie GND z 

wyjść O3/O4, zasilanie z O1.

Podłączenie 

sygnalizatorów

wewnętrznych.



Wyjścia: sterowanie SMS/DTMF/app/pilot

Centrala odbiera SMS-a z 
komendą i steruje wyjściem, 
dla trybu: MONO wystarczy 

komenda ‚SMS On’ a dla 
trybu BI lub długiego MONO 

‚SMS On i Off’
Sterowanie wyjściami może 

być bez kodu, jeżeli jest 
autoryzacja tylko dla 

numerów użytkowników.

Po odebraniu połączenia 
przez centralę, możemy 

sterować DTMF
(klawiatura numeryczna, 

tony):

0*Pilot radiowy
kanał D (4 przycisk)



Wyjścia: sterowanie CLIP/app/pilot

Centrala 
identyfikuje numer 
dzwoniący CallerID
i steruje wyjściem 

tzw. KeyGSM
(telefon jako klucz, 

pilot).

Pilot radiowy
kanał C (3 przycisk)



Termostat pokojowy

Profile temperatur:
Budzenia
Dzienna
Nocna

Brak obecności
Przeciw-zamrożeniowa

(do wyboru w kalendarzu)

Kalendarz, każdy dzień 4
przedziały grzewcze (4

temperatury)



Termostat pokojowy: wyjście NO 

Przekaźnik: C/NO
wyjście termostatu

(do wybrania w programie: TP1-
TP4 tj. przekaźnik w panelu o 

danym adresie).

Kocioł CO
Sterowany stykiem

zwarcie= grzanie

Wyjście ustawione jako Bistabilne i 
sterowane ‚Termostat pokojowy”

(do wyjścia podłączony przekaźnik 
RM85-12V i sterowanie kotłem poprze 

styki C-NO)



Czujnik wilgotności: sterowanie wentylacją 

Czujnik RHT-2x podłączony do
wejścia T1 (magistrala TSR).
Ustawiony próg wilgotności: 

85%RH
(próg Hi)

Wyjście sterowane od progu wilgotności, wyjście 
załączy się po przekroczenia 85% wilgotności

(monostabilne - na czas 
lub 

bistabilnie – do czasu obniżenia wilgotności poniżej Hi)



Komunikacja , zegar, testy łączności

Konfiguracja STAN-u
dla SMS/E-mail

Test łączności np.
SMS STAN, E-mail Stan

Zegar: zalecane 
ustawienia.

Hasła, komunikacji, 
serwisowe, klucz 

TCP/IP, zezwolenie na 
zdalne programowanie 

GPRS



Aplikacja RopamNeo



LogicProcessor:oświetlenie garażu O11, po otwarciu bramy O6.

Krok 1. 
Logika-> Przekaźniki 

czasowe.
Typ przekaźnika 
TimeOffDelay

Krok 2.
Podgląd skryptu i 

wygenerowanie kodu.
Tak przygotowany skrypt 
zapisujemy do centrali z 

konfiguracją.



Legenda:

I1: Salon PIR (opóźniona war.)
I2: Drzwi (opóźniona)
I3: Brama garaż (opóźniona)
I4: Garaż PIR (opóźniona war.)
I5: Sypialnia 1 PIR (zwykła)
I6: Sypialnia 2 PIR (zwykła)
I7: Dym (24h)
(wszystkie wejścia: 2EOL/NC)

O1: Syrena zewn. 
O2. Syrena wewn.
O3: Bramka
O4: Rolety parter CLOSE
O5: Rolety parter OPEN
O6: Brama garaż
O7: Rolety piętro CLOSE
O8: Rolety piętro OPEN
O9: Lampy piętro
010: Termostat pokojowy (grzejnik)
O11: Lampy parter
O12: Brama wjazdowa
O13: Wentylator łazienkowy

TPR1: przekaźnik w panelu 
wyjście Termostatu pokojowego


