1.1 Úvod
NÁVOD K OBSLUZE

euroISDN 2B+D

modul
MIS 0
SW pro T LINE, CT LINE

Modul MIS 0 je euroISDN modul, který umoñní pÍímé pÍipojení
telefonních ústÍeden spole nosti ALPHATEL PLUS s.r.o. na digitální
ISDN linku. Jedná se o ústÍedny, které pro pÍipojení do veÍejné analogové
sít pouñívají modul T LINE EXT2. Jde o typy ALPH60, T LINE a CT
LINE.
Modul MIS 0 je pinov kompatibilní s modulem T LINE EXT2,
a dokonce není nutná ani úprava i výmna SW v ústÍednách.
Pouñ ití a vlastnosti modulu MIS 0
" rychlé a levné pÍipojení k euroISDN síti
" podporuje protokoly Point-To-Multipoint i Point-To-Point
" jednoduchá montáñ, pÍípadn výmna za modul TLINE EXT2
" není potÍeba mnit SW jiñ v provozovaných ústÍednách
" moñnost vyuñití pÍímé provolby po upgradu SW v ústÍedn
" snadné programování a obsluha
" modul MIS 0 nepotÍebuje k funkci napájení z S/T

1.2 Instalace
PÍi instalaci postupujte obdobn jako v pÍípad modulu EXT2.
- vypnte napájení ústÍedny vyjmutím síÙového pÍívodu ze zásuvky
- vloñte modul MIS 0 viz obr. 3 do pozice pro EXT2
- zkontrolujte jestli nedošlo k posunutí pinç vç i konektoru základní desky
- kabelem propojte ISDN zásuvku s konektorem RJ45 na modulu MIS 0.
Pozor: ISDN linka se nepÍipojuje pÍes svorkovnici - pouze pÍes RJ45!
- MIS 0 neobsahuje zakon ovací odpor ISDN vedení. Tento odpor proto
musí být sou ástí instalace ISDN zásuvek. PÍíklady správného propojení
NT s MIS 0 jsou na obr. 1 a obr. 2. Na obrázcích je TE další zaÍízení na
S/T sbrnici (ISDN modem, ISDN terminál,. ..).
- po propojení ústÍednu zapnte, indika ní LED dioda na modulu MIS 0
(obr. 3) pÍi správné funkci svítí. Blikáním signalizuje chybu v komunikaci.
V tom pÍípad je chyba v propojení vodi ç, zakon ení, nebo v NT.
- nakonec naprogramujte parametry modulu podle kapitoly Nastavení
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1.3 Nastavení modulu MIS 0 bez upgrade SW
Modul MIS 0 nahrazuje dva státní pÍenaše e (dva B kanály) a proto
pÍedstavuje dva hovorové porty, které je moñné nezávisle nastavit.
MIS 0 se nastavuje tónovou volbou (DTMF) po pÍístupu na pÍíslušný
port. PÍed nastavením je tedy nutné nastavit odchozí státní linky ústÍedny
do tónové volby DTMF (parametr G9 v pÍípad T LINE a CT LINE).
Obr. 1 Propojení s NT bez vtvení S/T

Postup nastavení:
NejdÍíve zavolejte na vybranou státní s moñností volby * a #. (NapÍ.
#91..#94 proT LINE a CT LINE, kde #91 je port 1, #92 port 2 modulu
MIS 0. Obdobn #93 je port 1 a #94 port 2 dalšího modulu MIS 0).
Po pÍístupu na port uslyšíte veÍejný oznamovací tón a mçñete za ít
s konfigurací podle kapitoly PÍehled programování. PÍi prvním
programování doporu ujeme pÍes libovolný port provést inicializaci
modulu na standardní hodnoty viz 1. tabulka v PÍehledu programování.
PÍíklad nastavení (T LINE nebo CT LINE)
1. vyzvednutí a #91 - je slyšet veÍejný oznamovací tón
2. *9**1234567890# - standardní hodnoty
3. *93*2#
- nastavení DSS1
4. *84*#
- nastavení protokolu Point-To-Multipoint
5. *90*880821#
- MSN íslo portu 1 je 880821
6. zavšení
7. vyzvednutí a #92 - je slyšet veÍejný oznamovací tón
8. *90*880822#
- MSN íslo portu 2 je 880822
9. zavšení
- nastavení je ukon eno

Obr. 2 Propojení s NT p Íi vtvení S/T

Obr. 3 modul MIS 0
Zapojení konektoru RJ45 modulu MIS 0
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1.4 Nastavení modulu MIS 0 po upgrade SW

M PÍehled programování bez upgrade SW
Konfigurace

Funkce (nastavení spole né)

*9**1234567890#
*93*2#

Standardní (základní) nastavení.
Nastavení protokolu DSS1.

*84*0#
*84*#

Nastavení protokolu Point-To-Point.
(pro zmnu protokolu je nutné provést Reset)
(Standard) Nastavení protokolu Point-To-Multipoint (MSN).

*02*#

Reset.

Konfigurace

Funkce (nastavení pro kañdý port zvlášÙ)

*90*n#
*90*#
*94*n#

Modul MIS 0 nahrazuje dva státní pÍenaše e (dva B kanály) a proto
pÍedstavuje dva hovorové porty, které je moñné nezávisle nastavit.

Nastavení pro modul(y) MIS 0 je uloñeno v pamÙových místech 891
añ 894 viz kapitola programování.
Pozor! Nastavení se te pouze pÍi zapnutí!

Zápis MSN n ( íslo pro vyzvánní - porovnává
se od konce, napÍ. 555521 pro MSN=21 zvoní).
(Standard) Vymazání MSN (vyzvání kañdý pÍíchozí hovor).
Mapování kanálu n=1 (B1), n=2 (B2).

*94*#

(Standard) Zrušení mapování (volání je pÍijato nezávisle
na kanálu B1 nebo B2).

*95*1#

(Standard) Odchozí volání obsahuje informaci o volajícím
podle uloñeného MSN.
Odchozí volání neobsahuje ñádnou informaci
o volajícím.

*95*#

V ústÍedn T LINE mohou jsou dv pozice pro modul MIS 0. První
pozice pÍedstavuje linky 91 a 92, druhá linky 93 a 94. Port 1 je pÍiÍazen
linkám 91 a 93, port 2 linkám 92 a 94. ÚstÍedna CT LINE má jen jednu
pozici s linkami 91 a 92, jinak ostatní nastavení je stejné.

Pozn.1 Spole né nastavení mçñete provést pÍes port 1 nebo port 2.
Provede se pro oba porty.
Pozn.2 Mezi jednotlivými konfiguracemi není potÍeba zavšovat. Kañdá
konfigurace je potvrzena krátkým tónem. Pokud není p Íijata,
uslyšíte dva tóny.

Pokud chcete pouñívat pÍímou provolbu, tak musí být v ústÍedn
instalována pÍíslušná karta provolby (T LINE TPFM, CT LINE XVD).
M Rozd íly op roti SW b ez po dpory MIS 0
1. PÍístup na pÍenaše e 91..94
PÍi odchozím volání (volbou 0) byl vybrán první volný pÍenaše v
poÍadí 91 añ 94. V SW pro MIS 0 se obsazují nejdÍíve sudé a pak liché
porty pokud je pouñitá pÍímá provolba. Dçvodem je to, aby liché porty byly
co moñná nejmén obsazeny, jelikoñ umoñÁují pÍímou provolbu.
Nová funkce #0 (#91..#94) umoñní volbu znakç r a # na státní.
2. Indikace LED o provozu státních linek
V pÍípad, ñ e je nastaven MIS 0, tak po zapnutí rychlým blikáním
indikují programování pÍíslušného portu. Pokud není modul zasunut,
nebo není ISDN linka pÍipojena, blikání je pomalé a vy kává se 20 sec na
stav pÍipravenosti MIS 0 (añ LED na modulu MIS 0 pÍestane blikat).
Kdyñ jsou vnjší linky odpojeny, nebo v poruše (a to i analogové),
bhem provozu na tuto chybu upozorÁují LED krátkým bliknutím.
3. Tarifní impulsy
Modul MIS 0 posílá 1 tarifní impuls po odchozím spojení. SW
zaznamenává skute nou dobu spojení od jeho navázání.

Pozn.3 Konfiguraci lze provést pouze pÍi pÍipojení aktivní ISDN linky.

4

5

 PamÙ P8 91 a P8 93

M Popis parametr ç pro nastavení modulu MIS 0
Následuje podrobný popis parametrç, které se týkají modulu MIS 0.
Poznámka ISDN znamená v em je rozdíl oproti pçvodnímu významu.

x- --

 Globální EE G2 (bliká D, nebo N)
91..94

x=x=0

Reñ im provolby a F/M pÍepína e (jen TPFM/XVD)

ON Výbr pÍenaše e, na kterém se pouñívá reñim provolba pÍíp.
fax/modemový p Íepína , podle provozu DEN a NOC.
ISDN: a) Nastavené MSN íslo na portu 1 (linka 91/93)
- pÍi ON pouze DISA provolba s F/M pÍepína em a hláskou.
b) Nastavené P- na portu 1 (linka 91/93), rychlá provolba
- pÍi ON pÍímá provolba bez F/M pÍepína em (bez hlásky).
c) Nastavené PP na portu 1 (linka 91/93)
- pÍi ON pÍímá provolba s F/M pÍepína em (bez hlásky).
d) Port 2 (linka 92/94)
- pÍi ON je moñná pouze DISA provolba s F/M a hláskou.

 Globální EE G5
21..38

Nastavení ISDN portu 1
91 pÍedstavuje port 1 prvního modulu MIS 0 a 93 port 1 druhého.
MIS 0 není v ústÍedn
¯ musí být nastaveno pro analogový pÍenaše (T LINE EXT2)
Protokol Point-To-Multipoint
Protokol Point-To-Point

x- 12

nastavení MSN ísla pro port 1 (max. 14 cifer)
- pÍi shod MSN s volaným íslem vyzvání linka 91/93
- je moñné nastavit pouze DISA provolbu (parametr G2).
¯ MSN íslo se porovnává od konce tj. 416625 = 25

x- P-

pÍímá rychlá provolba z portu 1 (bez ohlásky)
- pÍímá provolba podle viz tabulka
- nerozpoznává se fax/modem (zrychlení provolby)
¯ kdyñ parametr G2 je nastaven 0F, tak linka 91/93
vyzvání pro všechny pÍíchozí volání.

x- PP

pÍímá provolba z portu 1 s F/M pÍepína em (bez ohlásky)
¯ stejné jako x- P-, navíc faxmodemový pÍepína (proto
se doba provolby prodluñuje cca o 5 sec)

Tabulka pÍiÍazení pobo ek pÍi pÍímé provolb (T LINE)

Rychlé pÍepojení na pobo ku, FAX.

¯ tj. pro pÍípad, ñe pÍidlená série ísel není v rozsahu 21 añ 38

Výbr pobo ky, na které je pÍipojen FAX. Tato pobo ka bude
vyzvánna pÍi rozpoznání faxového CNG signálu (jen TPFM/XVD).
0F Faxový pÍepína vypnut.
ISDN: pÍi nastavení P- na portu 1 (linka 91/93) se CNG nerozpoznává.

21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18
41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58
61 62 63 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 76 77 78
81 82 83 84 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98
V pÍípad CT LINE se kontroluje pouze poslední cifra tj. 1 añ 6.
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 PamÙ P8 92 a P8 94
Nastavení ISDN portu 2
92 pÍedstavuje port 2 prvního modulu MIS 0 a 94 port 2 druhého.
-- --

linka 92/94 vyzvání pro všechny pÍíchozí volání
¯ nesmí být nastaveno, kdyñ je na portu 1 pÍímá provolba

-- 12

nastavení MSN ísla pro port 2 (max. 14 cifer)
- pÍi shod MSN s volaným íslem vyzvání linka 92/94
- je moñné nastavit pouze DISA provolbu (parametr G2).
¯ MSN íslo se porovnává od konce tj. 416625 = 25

Poznámka: Je-li nastavena pÍímá provolba na portu 1 (stejný modul),
pak pÍi vyzvánní portu 2 se toto volání na portu 1 ignoruje.
Doporu ení

Pouñívejte port 2, pokud to lze, pouze pro odchozí
hovory a port 1 pro pÍíchozí. Nejlépe zapsáním
neexistující MSN pro port 2, pÍíp. vyzvánní DEN/NOC.

Skupina ^ Displej Parametr
EE GG GG
> C5 == 01..50 +,
==
+,
> C6 == 01..50 +,
==
+,
> -- ->^
Pamti
P8 11 10..99 +,

Popis funkce
 asové parametry sluñ eb
! doba vyzvánní po provolb
! standard = 30 sec
! doba po neúspšné provolb
! standard = 30 sec
Konec ! skok na EE GG
Výb r pamti 810 añ 899

P8 91 nebo P8 93 ISDN port 1 na lince 91 (93)
> -- -- +, ! Protokol Point-to-Multipoint
0
+, ! Protokol Point-to-Point
> -- -- +, ! ISDN karta není v ústÍedn
--12
0..9
+, ! MSN íslo portu 1 (1-14 míst)
+, ! poslední cifra MSN
-- P- ! pÍímá provolba z portu 1 (rychlá, bez F/M)
-- PP ! pÍímá provolba z portu 1 a F/M pÍepína
> -- --

>^ Konec ! skok na P8 91 (93)
P8 92 nebo P8 94 ISDN port 2 na lince 92 (94)
> -- -- +, ! ñádné MSN (nedoporu eno!)
> --12
0..9
+, ! MSN íslo portu 2 (1-14 míst)
+, ! poslední cifra MSN

M PÍehled nastavení parametr ç v ústÍedn T LINE (CT LINE)
Skupina ^ Displej Parametr
Globální
EE G2 G2
bliká d > 91 0F ON
+,
0F
+,

Popis funkce
Kter ý pÍenaše má provolbu
! 91 v provozu DEN ano
! 91 v provozu DEN ne
! 94 v provozu DEN ano/ne
> 94 0F ) //)
bliká n ! stejné nastavení, ale pro provoz NOC
> -- --

>^

EE G5 G5
> 5- 28 21..38 +,
0F
+,
> -- ->^

> -- --

>^

Konec ! skok na P8 92 (94)

Pozor! Zmna nastavení parametrç P8 91 añ P8 94 se uplatní añ po
resetu ústÍedny (po vypnutí a zapnutí).

Konec ! skok na EE G2
Pobo ka ur ená pro FAX (#5)
! výbr pobo ky pro FAX
! faxový pÍepína vypnut
Konec ! skok na EE G5
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