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Program warsztatów.

• instalacja programu OptimaGSM Manager i sterowników USB (kabla USB-MGSM),

• połączenie serwisowe z centralą za pomocą RS232TTL,

• podstawowa konfiguracja systemu, identyfikacja urządzeń na magistrali, 

• 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 RopamOptima i przeglądarka www (Webserwer),

• kontrola i sterowanie systemem alarmowym: SMS/RopamDroid oraz aplikacja RopamOptima i Webserwer,

• sterowanie zdalne i lokalne automatyką domową: brama wjazdowa, brama garażowa, rolety, 

• oświetlenie za pomocą CLIP, DTMF, IP (aplikacja RopamOptima i Webserwer),

• programowanie i sterowanie ogrzewaniem (termostaty pokojowe) z użyciem czujników 

• temperatury i funkcji w panelach dotykowych, RopamOptima,

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

• uaktualnienie firmware w centrali, panelu dotykowym, AP-IP, 

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

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

• przywracanie ustawień fabrycznych centrali, wgranie pliku xx.rpm (szkolenie_default)



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 pietro OPEN
O9: Lampy piętro
O11: Lampy parter
O12: Brama wjazdowa

TPR1: przekaźnik w panelu 
wyjście termostat 
(przepisanie na O10)



Instalacja OptimaGSM Manager 
i sterowników USB

(dla Windows 7/8/10 na prawach administratora !).



Połączenie RS232TTL.
Połącz PC z OptimaGSM za 

pomocą USB-MGSM i naciśnij 
„Otwórz port COM”

PC komputer

USB

Kabel 
USB-MGSM



Identyfikacja !

1.Identyfikacja 
konfiguracji.

2. Przepisz, 
wykryte moduły 

do tabeli.

3. Zapisz 
do centrali w celu 

uruchomienia 
komunikacji i 

nadzoru.



Panel dotykowy.

Wywołanie adresowania paneli jeżeli 
w systemie jest więcej niż 1 

(fabrycznych TP1),
Na panelach trzeba wybrać adres i 

potwierdzić, następnie dokonać 
restartu centrali ponownej 

identyfikacji.



Karta SIM.

Ustawienia 
APN karty SIM.
Wymagane do 

programowania 
GPRS, serwera SMTP, 
synchronizacji czasu 

NTP.

Ustawienia serwera 
SMTP do wysyłania e-

mail).
Konto testowe na 
potrzeby szkolenia

(SMTP  hasło 
tymczasowe 

udostępniane na 
szkoleniu).

Ustawienia dla 
operatora „wRodzinie”.



Strefy.
Ustawienia stref, 
globalne czasy na 
wejście i wyjście.

Użytkownicy, 
numery telefonów, 

e-mail.



Panel dotykowy.

Obsługiwane strefy!

Opcje panelu:
- ustawienia,

- opcje
- edycja ekranów
(dla paneli TPR-4)



Panel dotykowy.

Sterowane 
wyjścia z paneli 

(przyciski)
Wyświetlane wejścia, 

status.

Automatyczne 
wyjście paneli z 

wygaszacza.

Gong z wejść (gong 
uruchamia 

użytkownik w 
danym panelu).

Wyświetlana 
temp. Z 

czujników TSR-x 
na danym 

panelu.



Wejścia.
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 do kilku stref 
generuje strefę 

zależną: wszystkie 
strefy muszą czuwać 

aby wejście było 
aktywne (AND).



Wejścia.

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.

Wklej ustawienia.



Wyjścia –
sygnalizator akustyczny zewn.  

Sygnalizacja 
akustyczna alarmu na 

czas np. 1-5 minut. Głośny sabotaż dla 
wejść 2EOL.

Wyjście wyzwalane 
od kilku stref, 

zależność „lub” 
s1, s2, s3, s4.

(OR).



Wyjścia – sygnalizator,
optyczny, typ zatrzask.

Sygnalizacja optyczna 
alarmu do czasu 

skasowania alarmu
(działanie Bistabilne)



Wyjścia - dzwoń do…

Powiadomienie 
głosowe, CLIP z 

wyjścia typu ‚alarm –
zatrzask’, jeden raz na 

alarm.

Czas dzwonienia:

Opcjonalnie e-mail ze 
zdjęciami z kamery IP w 

sekundach: 0, 3, 6, 15 od 
uruchomienia się wyjścia.



Wyjścia – SMS 
o skasowaniu alarmu.

Powiadomienie SMS o 
skasowaniu alarmu, z 
wyjścia typu ‚alarm-

zatrzask’.



Wyjścia – sterowanie 
SMS i WebSerwer (IP).

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.

Sterowanie SMS bez kodu.
Filtr odbierania tylko z numerów 

tel. 1-8.



Wyjścia – sterowanie 
CLIP i WebSerwer (IP).

Centrala 
identyfikuje numer 
dzwoniący CallerID
i steruje wyjściem 

tzw. KeyGSM
(telefon jako klucz, 

pilot).



Wyjścia – sterowanie 
DTMF i WebSerwer (IP).

Po odebraniu 
połączenia przez 

centralę, możemy 
sterować DTMF

(klawiatura 
numeryczna, tony):

0*
Konfiguracja odbierania 

połączenia do sterowania DTMF, 
podsłuchu.



Opcje systemowe.

Czas dzwonienia.

Konfiguracja STAN-u.

Konfiguracja 
odbierania połączenia 
do sterowania DTMS, 

podsłuchu.



Termostat pokojowy.

Przekaźnik:
C/NO

wyjście 
termostatu

Kocioł CO.



Moduł AP-IP Ustawienie Wifi w trybie 
AccesPoint, 

SSID: apipx (x nr walizki !!)
WPA2: ropam_optimagsm

Klucz TCP/IP (prosty do 
wpisywania 16 znaków) np. 

1234567890123456

Ustawienia do routera Ropam
na warsztatach, wymagane !

Ustawienie Wifi w trybie Client 
SSID: ropamtest

WPA2: ropamtest
Klucz TCP/IP w zakładce 

‚Komunikacja’ (16 znaków) np. 
1234567890123456

Strumień RTSP (D1) kamera IP w sieci 
(ścieżkę RTSP wpisać w "..." :

"rtsp://192.168.3.201:554/live/sub"Po zaprogramowaniu przez RS232TTL, 
należy odłącz kabel USB i podłącz AP-

IP, wykonać restart zasilania !



Aplikacja RopamOptima i WebSerwer.
1. Logowanie do modułu AP-IP w trybie Client (warsztaty)

- SSID (sieć WiFi): ropamtest

- Hasło WiFi WPA2:ropamtest

• W aplikacji RopamOptima skonfiguruj obiekt:
- klucz TCP/IP = ustawiony w centrali (1234567890123456)
- adres IP wewnętrzne: 192.168.3. x 
IP przydzielone przez router „ropamtest”
(patrz panel dotykowy, SMS)
- port: 8888
- zatwierdź zmiany 
- hasło główne w OptimaGSM: 5555

2. Logowanie do wifi modułu AP-IP (tryb AccesPoint)

- SSID: apip_x (gdzie x to numer walizki)

- hasło WPA2:ropam_optimagsm

• W aplikacji RopamOptima skonfiguruj obiekt:
- klucz TCP/IP = ustawieniony w centrali
- adres IP wewnętrzne: 192.168.10.1 
- port:8888
- zatwierdź zmiany 
- hasło główne w OptimaGSM: 5555

192.168.3. x 



Aplikacja RopamOptima i WebSerwer

(WebSerwer AP-IP działa na dowolnym komputerze, tablecie lub smartfonie z 
przeglądarką www z HTML5.

• Otwórz przeglądarkę www 

- wpisz adres IP modułu AP-IP https://192.168.3.x
(tryb Client/warsztaty) 
https://192.168.10.1 (tryb AccesPoint)

- potwierdź wyjątek certyfikatu SSL (certyfikat jest niezgodny z 
adresem IP serwera),

- wpisz dane do logowania:
kod użytkownika (4 znaki): 5555
hasło aplikacji TCP/IP (16 znaków): ‚ID centrali’

- kliknij "Zaloguj

- po zalogowaniu steruj systemem z prawami użytkownika 
głównego 

https://192.168.3.x/
https://192.168.10.1/
https://ropam.net/


AP-IP odczyt adresu IP

• W module AP-IP domyślnie połączenie LAN (ETH) i WIFI jako „Client” jest w trybie klient DHCP.

• Na routerze (domowym) zalecane jest
uruchomienie ‚rezerwacji adresu do MAC-a’.

• Adres IP przydzielony w DHCP można odczytać w panelu TPR-xx lub poprzez komendy SMS.



Konfiguracja TPR-4, personalizacja.
Dwa ekrany do dowolnej 

konfiguracji w ramach  
dostępnych

Ikon, widżetów.

Kontrola wyjść typu MONO np. 
sterowanie bramą:

Prawa kropka śledzi wyjście a 
lewa czujnik magnetyczny 

(zamknięcie drzwi).



LogicProcessor:
termostat TR1 na wyjściu O10.

Krok 1. 
Logika-> Kreator.

Pętla: „if-then-else” 
uproszczona do „zawsze” 

przepisuje stan termostatu TR1 
na wyjście O10 

(grzejnik na demo).

Krok 2.
Podgląd skryptu i wygenerowanie 

kodu.
Tak przygotowany skrypt zapisujemy 

do centrali z konfiguracją 
(w czasie zapisu skrypt jest 

generowany automatycznie, funkcja 
wygeneruj kod jest przydatna przy 

symulacji lub sprawdzeniu)

Wyjście używane w 
LogicProcessor musi 

mieć zaznaczone 
wyzwalanie z 

LogicProcessor (tylko 
!).



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.



Tryb serwisowy.       Reset ustawień.

1. Założyć zworkę na piny złącza X3 jak na rysunku ( 
trzecia pionowa para od lewej, krawędzi PCB). 1. Wyłączyć zasilanie centrali (całkowicie).

2. Założyć zworkę na piny złącza X3 jak na rysunku ( druga pionowa para od złącza 
+KB).
3. Załączyć zasilanie centrali.
4. Diody LED COMM/SEND/FAIL/LOG/INCOM/AC/DC zaświecą ciągle a następnie 
mrugną 3 razy.
5. Wyłączyć zasilanie centrali i usunąć zworkę na złączu X3.



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 pietro OPEN
O9: Lampy piętro
O11: Lampy parter
O12: Brama wjazdowa

TPR1: przekaźnik w panelu 
wyjście termostat


