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Cechy charakterystyczne urządzenia TYTAN DS511 PAGER CAN GPS GSM 
 

 powiadomienie o alarmowaniu za pomocą połączeń głosowych i/lub komunikatów SMS 
przez GSM, 

 

 informacja o pozycji pojazdu jest przesyłana zewnętrzny odbiornik GPS 
(opcja),aktywowany jedynie w czasie alarmowania, lub po otrzymaniu zdalnego polecenia 
zabezpieczonego kodem PIN, 

 

 w przypadku braku sygnału GPS urządzenie przesyła ostatnią zapamiętaną pozycję 
pojazdu, 

 

 możliwość zdalnej (GSM) kontroli stanu systemu alarmowego, 
 

 możliwość ustawienia urządzenia w stan warsztatowy, 
 

 tryb pracy jako PAGER monitorujący przez magistralę CAN fabryczny alarm pojazdu, 
 

 tryb pracy jako PAGER monitorujący analogowo dowolny zamontowany w pojeździe 
system zabezpieczający, 

 

 powiadomienie sterowane za pomocą prostych poleceń SMS, zabezpieczonych kodem  
z dowolnego telefonu, 

 

 możliwość sterowania zamkiem centralnym pojazdu zdalnie – za pomocą komend SMS lub 
pilotów Tytan 

 

 wewnętrzny akumulator podtrzymujący zasilanie urządzenia w przypadku sabotażu 
zasilania, 

 

 przekazywanie SMS przychodzących do urządzenia DS511 na zaprogramowany numer 
telefonu  (opcja), 

 

 sygnalizacja rozładowania akumulatora pojazdu za pomocą SMS (opcja), 
 

 możliwość podłączenia modułu dodatkowego programowanego wyjścia AUX w celu 
sterowania np. ogrzewaniem postojowym lub modułem auto-startu silnika, 

 

 funkcja immobilisera z opcjonalną sygnalizacją alarmową nieautoryzowanego włączenia 
zapłonu lub nieautoryzowanego otwarcia drzwi, 

 

 funkcja zdalnej blokady pojazdu (antynapad) wyzwalana poleceniem SMS, sygnalizująca 
napad akustycznie i optycznie, z możliwością zablokowania  pojazdu po jego zatrzymaniu 
(EU)  lub natychmiast (poza EU).  
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 ZASADA DZIAŁANIA / TRYBY PRACY URZĄDZENIA 
 

TytanGpsPagerDS511 łączy w jednym urządzeniu funkcje powiadomienia GSM, modułu CAN, 
immobilisera, sterownika centralnego zamka oraz urządzenia antynapadowego (dopuszczalne w 
krajach poza UE, w których nie obowiązuje reg.97 UN ECE). 
 
Podstawowym zadaniem TytanGps Pager DS511 jest powiadomienie za pomocą połączenia 
telefonicznego i/lub SMS maksymalnie 3 użytkowników o wystąpieniu stanu alarmowania w pojeździe.  
 
Urządzenie, jeżeli zostanie wyposażone w dodatkowy zewnętrzny odbiornik GPS przesyła informacje  
o położeniu pojazdu w formie długości i szerokości geograficznej oraz link, umożliwiający otwarcie  
w przeglądarce smartfonu strony internetowej obrazującej położenie pojazdu. Informacja o położeniu 
geograficznym pojazdu jest wysyłana jedynie w czasie alarmowania lub na żądanie użytkownika 
przesłane za pomocą SMS. 
 
Urządzenie posiada możliwość pracy jako powiadomienie GSM odczytujące po CAN stan alarmu 
fabrycznego pojazdu lub jako powiadomienie GSM do dowolnego alarmu analogowego, już  
w pojeździe zainstalowanego.  

 
Tryby pracy urządzenia TytanGps Pager DS511: 
 
Tryb 1 – PAGER – powiadomienie monitorujące analogowo inny system alarmowy - analogowe wejście 
pager. 
Urządzenie DS511 pełni funkcje analogowego pagera - powiadamia o wyzwoleniu innego systemu 
alarmowego w pojeździe. Urządzenie nie steruje sygnalizacją akustyczną i optyczną włamania. 
Urządzenie nie reaguje na otwarcie drzwi, bagażnika itp., 
o ile nie spowoduje to uruchomienia innego systemu alarmowego. Informacja o naruszeniu pojazdu 
jest odczytywana analogowo z innego systemu alarmowego. Urządzenie posiada programowane 
wejście wyzwalające, reagujące, w zależności od konfiguracji na: podanie masy, zanik masy, podanie 
+12V/+24V, zanik +12V/24V. Minimalny czas trwania sygnału jest programowany (0 / 0,2s / 0,5s / 1,5s), 
co pozwala nie reagować na krótkie sygnały dźwiękowe w przypadku podłączenia do wyjścia syreny 
alarmu. 
Wykorzystanie jedynie wejścia wyzwalającego, to połączenie podstawowe. Obowiązuje wówczas 
schemat nr 1.  
Ponadto, w trybie PAGER można podłączyć dodatkowo analogowe wejścia: sygnału potwierdzającego 
uzbrojenie alarmu (przewód niebieski, pin3), stacyjki oraz sygnału drzwi (przewód biało-czerwony, 
pin9). Podłączenie tych wejść nie jest niezbędne do pracy urządzenia, jednakże jest zalecane, gdyż 
pozwala monitorować i przesyłać w SMS informacje o stanie pojazdu (drzwi otwarte/zamknięte, alarm 
uzbrojony/rozbrojony, stacyjka załączona/wyłączona). Brak podłączenia sygnału uzbrojenia wymusza 
stosowanie uproszczonego statusu. Podłączenie stacyjki powoduje, że pozycja GPS w czasie jazdy jest 
zapamiętywana, na wypadek, gdyby postój odbywał się w miejscu bez zasięgu GPS, np. w garażu 
podziemnym. Podłączenie sygnałów drzwi pozwala zdalnie sprawdzić czy pojazd został otwarty.  
Dla rozszerzonego podłączenia, obowiązuje schemat nr 2. 
W przypadku pracy w trybie 1 (pager analogowy) wybranie poziomu CAN i podłączenie do magistrali 
CAN pojazdu pozwala odczytywać z CAN stan drzwi i zapłonu, pomimo że informacja o wyzwoleniu 
alarmu będzie w dalszym ciągu wykrywana analogowo, dedykowanym wejściem PAGER, a informacja 
o stanie uzbrojenia alarmu będzie odczytywana dedykowanym przewodem niebiesko-zielonym. 
 
 
 



DS511.IM.PL.0416.031  Digital Systems 5  

 

Tryb 2 – PAGER – ALARM FABRYCZNY CAN- Powiadomienie monitorujące po CAN alarm fabryczny 
pojazdu 
Urządzenie DS511 pełni funkcję pagera odczytującego stan i fakt wyzwolenia alarmu fabrycznego 
pojazdu z magistrali CAN. Urządzenie nie steruje sygnalizacją akustyczną i optyczną włamania. 
Urządzenie nie reaguje na otwarcie drzwi, bagażnika itp. 
o ile nie spowoduje to uruchomienia alarmu fabrycznego pojazdu. Stan drzwi, stan zamknięcia pojazdu 
i stan stacyjki są odczytywane przez CAN. Obowiązuje schemat podłączeń nr 3. 
 
Funkcja zdalnej blokady pojazdu (antynapad) 
Urządzenie DS511 może w każdym z trybów pracy (PAGER, ALARM…) pełnić funkcję urządzenia 
antynapadowego, w którym sekwencję zdalnego zatrzymania pojazdu (wraz z sygnalizacją akustyczną 
i optyczną) wyzwala się za pomocą zabezpieczonego kodem polecenia SMS. W przypadku trybów 1 i 2 
pracy urządzenia DS511 jeżeli planowane jest wykorzystanie funkcji antynapadowej należy podłączyć 
dodatkowo obwód blokady - połączenie opisane na schemacie nr 4. Jeżeli jest planowane 
wykorzystanie funkcji antynapadowej z sygnalizacją akustyczną i optyczną napadu, należy oprócz 
przekaźnika blokady dodatkowo wykonać opisane na schemacie nr 4 podłączenia sygnalizacji.  
Zdalne unieruchomienie silnika pojazdu po 30 sekundowej sygnalizacji ostrzegawczej odbywa się wg 
konfigurowanego kryterium:  
- natychmiast po upływie 30 sekund sygnalizacji – także w czasie jazdy 
- po zatrzymaniu się pojazdu (prędkość 0km/h) lub po zgaszeniu stacyjki 
- po zgaszeniu stacyjki (tryb EU). 
UWAGA!  Funkcja zdalnej blokady inna niż tryb „EU” może być załączona tylko w krajach, w których 
nie obowiązują przepisy Regulaminu 97EKG ONZ. W przeciwnym wypadku homologacja 
Samochodowego Systemu Alarmowego DS511  staje się nieważna. 
 
Funkcja immobilisera 
Urządzenie DS511 może w obu trybach pełnić funkcję immobilisera. Immobiliser aktywuje się 30 
sekund od wyłączenia zapłonu (oraz po każdym uzbrojeniu/rozbrojeniu systemu alarmowego) i aż do 
autoryzacji (przyciskiem PA lub pilotem Joker) uniemożliwia uruchomienie pojazdu.  
Dodatkowo, immobiliser może wyzwalać sygnalizację alarmową, jeżeli nie zostanie autoryzowany: 
- w 30 sekund od załączenia zapłonu bez uprzedniej autoryzacji, (wykrywanie nieautoryzowanego 
uruchomienia pojazdu) 
- w 30 sekund od otwarcia drzwi po rozbrojeniu systemu alarmowego (wykrywanie nieautoryzowanego 
otwarcia pojazdu). 
Jeżeli planowane jest wykorzystanie funkcji immobilisera, niezbędne jest podłączenie obwodu blokady 
oraz podłączenie sygnału stacyjki lub odczytanie sygnału stacyjki przez magistralę CAN. Jeżeli mają być 
wykorzystywane tryby pracy immobilisera z sygnalizacją alarmową, wymagane jest podłączenie 
sygnalizacji (schemat 4).  
Ponadto, jeżeli DS511 jest w trybie 1 (pager analogowy) i jest planowane wykrywanie 
nieautoryzowanego otwarcia pojazdu przez immobiliser, to niezbędne jest podłączenie przewodu 
niebieskiego (pin3) (stan uzbrojenia alarmu) i odczytywanie stanu drzwi – z CAN lub przewodem biało-
czerwonym (pin3) – schemat nr 4.Jeżeli do autoryzacji immobilisera ma być wykorzystywany pilot 
Joker, niezbędne jest podłączenie modułu odbiornika radiowego – schemat nr 6.  
Jeżeli do autoryzacji immobilisera ma być wykorzystywany przycisk PA, niezbędne jest jego podłączenie 
wg schematu nr 6. 
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 KOMPLETACJA URZĄDZENIA TytanGps Pager DS511 
 
1. Urządzenie 
2. Wiązka główna 
3. GPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRZYGOTOWANIE KARTY SIM  
 
Urządzenie może pracować w systemach GSM 900/1800  z dowolną kartą SIM, zarówno 
abonamentową jak i systemów pre-paid. arunkiem jest wyłączenie w karcie żądania PIN lub 
ustawienie dla karty  (np. za pomocą innego telefonu GSM) kodu SIM PIN 6789.  
 
W przypadku korzystania z systemów pre-paid warto pamiętać o okresie ważności karty 
i poinformować klienta o konieczności doładowywania konta w celu utrzymania działania 
wychodzących połączeń głosowych i SMS z karty SIM. 
 
Należy także sprawdzić numer telefonu karty SIM – będzie to nr tel. do pojazdu, w którym 
zamontowane zostanie urządzenie DS511, wykorzystywany do poleceń SMS. 
 
Niekiedy, operatorzy wymagają, aby wykonać przynajmniej jedno połączenie głosowe w celu 
aktywowania karty. 
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 KONFIGURACJA URZĄDZENIA 
 
Aby urządzenie prawidłowo działało w pojeździe, niezbędna jest jego właściwa konfiguracja. 
Urządzenie jest konfigurowane przez interfejs USB za pomocą dedykowanego oprogramowania 
komputera PC. Panel programu, przedstawiony poniżej, zawiera listę programowanych parametrów 
oraz przyciski: 
- Przycisk Odczytaj odczytuje i pokazuje na panelu ustawienia zapisane w urządzeniu.  
- Przycisk Zapisz przesyła parametry do DS511.   
 
Konfiguracja podstawowa urządzenia jest zawarta w zakładce "ustawienia główne"    

 

 
 

Lista parametrów:  
 

1. Tryb pracy  
Parametr umożliwia wybór trybu pracy urządzenia: pager analogowy do dowolnego alarmu / pager 
CAN do alarmu fabrycznego.  
 

2 - 4. Wybór typu pojazdu 
Do prawidłowego działania DS511w trybie 2 (wykrywania alarmu fabrycznego z CAN) niezbędna jest 
właściwa konfiguracja cyfrowej magistrali CAN – ustawienie wartości (tzw. poziom) odpowiedniej dla 
pojazdu, w którym urządzenie zostanie zainstalowane. Listę poziomów dla poszczególnych typów 
pojazdów oraz schematy podłączenia do pojazdów są udostępnione dla autoryzowanych instalatorów. 
Poziom CAN można także wybrać bezpośrednio z listy marek i modeli pojazdów. 
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5. Sygnał aktywny wejścia PAGER  
Wejście pin4 - przewód szary w trybie 1 jest wejściem PAGER, wykrywającym analogowo rozpoczęcie 
alarmowania systemu alarmowego zamontowanego w pojeździe. Można zaprogramować, jaki stan linii 
jest uważany za "aktywny". Linia może wykrywać podanie masy lub zniknięcie masy - odpowiednio dla 
czujników NO lub NC podłączonych do masy. Jest wówczas polaryzowana przez wewnętrzny rezystor 
DS511 (pull-up) do zasilania. Linia może także wykrywać podanie i zabranie +12V - odpowiednio dla 
czujników NO lub NC podłączonych do zasilania. Jest wówczas polaryzowana przez wewnętrzny 
rezystor DS511 do masy. 
 

6. Minimalny czas sygnału wejścia PAGER  
Parametr umożliwia ustawienie minimalnego czasu trwania sygnału na wejściu PAGER. W trybie 
1, wykrycie sygnału o czasie dłuższym niż zaprogramowany jest traktowany jako naruszenie pojazdu  
i rozpoczyna powiadamianie głosowe i/lub SMS użytkownika o alarmowaniu. Zalecanym ustawieniem 
jest 500ms (0,5s).Ustawienie 0 powoduje natychmiastową reakcję na sygnał aktywny. Do sprawdzenia 
działania wejścia PAGER służy kontrolka "ALARM Pager na panelu monitora sygnałów.  
 

7. Kierunkowskazy 
Sterowanie kierunkowskazami w DS511 jest wymagane w przypadku zastosowania funkcji „zdalnej 
blokady pojazdu (antynapad)” z sygnalizacją optyczną (i akustyczną). 
Zalecanym sposobem sterowania światłami kierunkowskazów pojazdu przez DS511 jest tzw. 
sterowanie parametryczne - tzn. podawanie w czasie sygnalizacji masy (przewód różowo-czarny) na 
obwód wyłącznika świateł awaryjnych. Urządzenie może także sterować silnoprądowo obwodami 
żarówek świateł awaryjnych (wyjście pulsujące). W tym celu niezbędne jest ustawienie wyjścia 
kierunkowskazy na "silnoprądowe" oraz zastosowanie dodatkowych przekaźników, sterowanych 
przewodem różowo-czarnym z DS511. Szczegóły podłączenia przedstawia schemat nr 4.  
 

8. Sterowanie pojazdem za pomocą magistrali CAN 
W niektórych pojazdach (informacja na schematach montażowych oraz na liście pojazdów) załączenie 
tego parametru pozwala na sterowanie kierunkowskazami za pomocą magistrali CAN – podłączenia 
parametrycznego lub silnoprądowego kierunkowskazów wówczas nie wykonuje się. Informacja w 
których pojazdach jest dostępne sterowanie CAN jest umieszczona na liście pojazdów.  
 

13. Maskowanie wejść CAN 
Parametr liczbowy umożliwia zablokowanie wykrywania określonych sygnałów z magistrali CAN w 
danym egzemplarzu pojazdu. Pozwala to na prawidłową pracę urządzenia w przypadku, gdy pojazd 
wysyła fałszywe lub urządzenie wadliwie interpretuje niektóre sygnały z magistrali CAN (np. otwarcie 
maski lub wyzwolenie alarmu fabrycznego, sygnał wyłączników tylnych drzwi w pojazdach  
2-drzwiowych itp.).  
Wartość liczbowa jest sumą liczb odpowiadających blokowanym wejściom: 1- drzwi LP, 2- drzwi PP,   
4-drzwi LT, 8-drzwi PT, 16- bagażnik, 32-maska, 64-alarm fabryczny, 128-zapłon.  
Wartość 0 nie blokuje wykrywania wejść. Wejścia, które zostaną "zablokowane" nie są sygnalizowane 
w panelu "Monitora sygnałów:. 
 

14. Zezwolenie na funkcję zdalnej blokady (antynapad) 
UWAGA!  Funkcja zdalnej blokady inna niż tryb „EU” może być załączona tylko w krajach, w których 
nie obowiązują przepisy Regulaminu 97EKG ONZ. W przeciwnym wypadku homologacja 
Samochodowego Systemu Alarmowego DS511  staje się nieważna. 
Funkcja zdalnej blokady, po otrzymaniu polecenia SMS rozpoczyna procedurę antynapadową: 
uruchomia na czas kilkudziesięciu sekund ostrzegawczą sygnalizację akustyczną i optyczną, a następnie  
umożliwia unieruchomienie pojazdu, rozłączając obwód blokady pracy silnika.  
Istnieją 3 możliwe scenariusze unieruchomienia pojazdu 
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„tak-blokada silnika po 30 sekundach” – po 30 sekundach sygnalizacji ostrzegawczej silnik jest  
gaszony/ pojazd jest bezwzględnie zatrzymywany. W tym trybie pracy funkcji antynapadowej pojazd 
może być zatrzymany/zablokowany także w czasie jazdy (opcja niedozwolona na terenie  EU).  
„tak – blokada silnika po 30 sekundach jeżeli pojazd nie jedzie lub wyłączono zapłon” – po 30 
sekundach sygnalizacji ostrzegawczej DS511 czeka aż zostanie wyłączony zapłon lub pojazd zatrzyma 
się (prędkość pojazdu jest odczytywana z magistrali CAN). W tym trybie zatrzymanie/zablokowanie 
pojazdu w czasie jazdy nie jest możliwe. Silnik jest gaszony w chwili gdy pojazd się zatrzyma (odczytana 
prędkość wyniesie 0km/h). 
„tak – tryb EU - blokada silnika po 30 sekundach jeżeli wyłączono zapłon” – po 30 sekundach 
sygnalizacji ostrzegawczej DS511 czeka aż zostanie wyłączony zapłon. W tym trybie 
zatrzymanie/zablokowanie pojazdu w czasie jazdy nie jest możliwe. Silnik jest blokowany w chwili gdy 
zostanie wyłączony zapłon – ponowne uruchomienie silnika nie jest możliwe. Chwilowe zatrzymania 
pojazdu w ruchu nie powodują zablokowania silnika.  
 

15. Odbiornik GPS  
Urządzenie DS511domyślnie pełni funkcję powiadomienia i lokalizacji GPS. Parametr jest domyślnie 
włączony. Urządzenie może także pracować bez GPS. Wówczas, aby nie generować informacji o braku 
lokalizacji, korzystanie z GPS można, za pomocą tego parametru wyłączyć.  
 

16. Programowane wyjście / kanał dodatkowy AUX  
Urządzenie DS511 można wyposażyć w moduł programowanego wyjścia dodatkowego AUX. Moduł 
posiada wyjście typu OC, sterujące zewnętrznym przekaźnikiem za pomocą poleceń SMS lub poleceń 
z aplikacji w telefonie. Moduł umożliwia sterowanie np. ogrzewaniem postojowym lub oświetleniem 
pojazdu. Parametr 16 konfiguruje tryb pracy modułu kanału dodatkowego. Działanie modułu oraz 
tryby pracy opisano w rozdziale opisano w rozdziale 14. 
 

17. Immobiliser 
DS511 może pełnić funkcję immobilisera – parametr 17  wybiera tryb immobilisera: 
Immobiliser włączony  - w stanie aktywnym uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu. Immobiliser 
aktywuje się 30 sekund po wyłączeniu zapłonu lub natychmiast po rozbrojeniu systemu alarmowego. 
W celu uruchomienia pojazdu, immobiliser musi być autoryzowany pilotem Joker lub przyciskiem PA. 
Immobiliser nie aktywuje się, jeżeli w pobliżu pojazdu będzie czynny pilot autoryzujący Joker.  
Immobiliser włączony z alarmowaniem 30s. od włączenia stacyjki - Jeśli immobiliser jest aktywny  
i zostanie załączona stacyjka, rozpoczyna się odliczanie 30 sekund. Jeśli w tym czasie immobilisera nie 
zostanie autoryzowany, rozpocznie się sygnalizacja alarmowa. 
Immobiliser włączony z alarmowaniem 30s. od otwarcia drzwi po rozbrojeniu systemu alarmowego - 
Jak wyżej, ale dodatkowo jeśli uzbrojony system alarmowy zostanie rozbrojony, a następnie zostaną 
otwarte drzwi, rozpoczyna się odliczanie 30 sekund do alarmowania. Uwaga! Jednokrotnie po każdym 
rozbrojeniu systemu alarmowego. Jeśli w tym czasie immobilisera nie zostanie autoryzowany, 
rozpocznie się sygnalizacja alarmowa. 
 

18. Syrena 
Parametr umożliwia konfigurowanie wyjścia syreny elektronicznej. Domyślnym ustawieniem jest 
syrena analogowa – czyli wyjście steruje masą dowolną elektroniczną syreną. Ustawienie 
„analogowa/wyjście pulsujące” powoduje, że w czasie alarmowania, napadu lub alarmu od 
immobilisera wyjście syreny nie jest zwierane na stałe lecz pulsuje ok. 1.5x na sekundę. Pozwala to 
podłączyć jako sygnalizator akustyczny np. sygnał dźwiękowy pojazdu.  
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 KONFIGURACJA PARAMETRÓW POWIADAMIANIA GSM 
 
Zakładka "Konfiguracja GSM/SMS" umożliwia ustawienie parametrów związanych z powiadamianiem 
GSM: 
programowanie numerów telefonów powiadamianych o alarmowaniu, programowanie 5-cyfrowego 
kodu DSPIN zabezpieczającego dostęp do urządzenia za pomocą komend przesyłanych przez SMS oraz 
zakresu informacji przesyłanych w SMS ze statusem urządzenia.  
 

 
 

1. Kod dostępu SMS - DSPIN 
Kod dostępu SMS jest 5 cyfrowym kodem DSPIN, umożliwiającym zdalne sterowanie DS511 za pomocą 
komend SMS. Komendy oraz odpowiedzi urządzenia opisano szczegółowo w instrukcji obsługi DS511. 
Kod DSPIN umożliwia wysyłanie poleceń z dowolnego telefonu. W przypadku wysyłania poleceń  
z telefonu zaprogramowanego w pkt. 3-5 podawanie kodu DSPIN nie jest konieczne. 
 

2 - 5. Programowanie numerów telefonów oraz konfiguracja metody powiadamiania  
Parametr 2 umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 3numerów telefonów, które będą 
powiadamiane o sytuacji alarmowej - rozpoczęciu alarmowania przez monitorowany system 
zabezpieczający. Parametry 3, 4 oraz 5 umożliwiają zaprogramowanie numerów telefonów. Numery 
należy podawać w formacie międzynarodowym, z "+" z przodu. 
Ponadto, parametry 3-5 umożliwiają ustawienie, czy dany numer telefonu ma być powiadamiany  
o alarmowaniu za pomocą połączenia głosowego oraz czy na dany numer ma być wówczas przesyłana 
informacja SMS. Zalecanym rozwiązaniem jest włączenie obu metod powiadamiania. Ponadto, istnieje 
możliwość ustawienia, czy w tych telefonach będzie uruchomiana dedykowana aplikacja mobilna 
współpracująca z urządzeniem. Zaznaczenie tej opcji, powoduje dołączanie na końcu SMS z informacją 
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o rozpoczęciu alarmowania lub problemach z zasilaniem, kodów sterujących aplikacją zaczynających 
się od #. W przypadku czytania SMS, kody te należy ignorować. 
 
Kod DSPIN oraz numery telefonów, użytkownik może i powinien samodzielnie zaprogramować za 
pomocą polecenia SMS.  
 

6. Numer telefonu centrum monitorowania wypadków pojazdów  
Urządzenie w wersjach dedykowanych na niektóre rynki umożliwia współpracę z czujnikiem wypadku 
i wysyłanie SMS na numer telefonu centrum monitorowania wypadków pojazdów. Parametr 6. 
programatora umożliwia sprawdzenie, jaki numer centrum został zaprogramowany w danym 
egzemplarzu DS511. 
 

7. Liczba kolejek dzwonienia 
Urządzenie w momencie rozpoczęcia alarmowania podejmuje próbę dodzwonienia się po kolei do 
każdego z zaprogramowanych numerów telefonów. Parametr pozwala zaprogramować ile razy 
urządzenie ma próbować dodzwonić się do każdego z telefonów. Poniżej przedstawiono sekwencję 
dzwonienia, w przypadku, gdy nikt nie odbierze telefonu.  
Wartość 1:  tel.1 / tel. 2 / tel. 3 
Wartość 2: tel. 1 / tel. 2/tel. 3/ tel. 1/tel. 2/tel. 3 
Wartość 3:  tel. 1/tel. 2/tel. 3/ tel. 1/tel. 2/tel. 3/ tel. 1/tel. 2/tel. 3 
W przypadku odebrania telefonu i naciśnięcia "*" (wysłania kodu DTMF "*") sekwencja dzwonienia jest 
natychmiast kończona. 
 

8 - 12. Wybór informacji przesyłanych w SMS opisującym status pojazdu  
W czasie alarmowania oraz jako odpowiedź na większość poleceń SMS, urządzenie wysyła SMS 
opisujący stan pojazdu i monitorowanego systemu zabezpieczającego. Urządzenie DS511 umożliwia 
konfigurowanie, które informacje mają być przesyłane w SMS generowanym przez urządzenie. 
Ustawieniem domyślnym i zalecanym jest (TAK)dla parametrów 8-10oraz wykrywanie braku zasilania 
dla parametru 11.  
 
Parametr 8 ustala, czy SMS ma zawierać informację o stanie wyłącznika zapłonu. Informacja o zapłonie 
jest odczytywana z pojazdu analogowo - przewodem pomarańczowym (pin 6) lub z magistrali CAN 
pojazdu. Parametr powinien być załączony (TAK). Przesyłanie informacji o stanie stacyjki należy 
wyłączyć jedynie w trybie pracy 1 jako pager analogowy (wg schematu 1) jeżeli zarówno nie podłączono 
przewodu pomarańczowego jak też urządzenie nie odczytuje stanu stacyjki z CAN. 
 
Parametr 9 ustala, czy SMS ma zawierać informacje o stanie uzbrojenia monitorowanego systemu 
alarmowego. Informacja o uzbrojeniu zewnętrznego systemu alarmowego jest odczytywana z pojazdu 
analogowo (tryb 1) przewodem niebieskim (pin 3) lub z magistrali CAN pojazdu (tryb 2). Ustawienie 
TAK powoduje wysyłanie statusu systemu alarmowego z rozróżnieniem czy system czuwa czy jest 
wyłączony. Ustawienie NIE powoduje wysyłanie w obu powyższych przypadkach informacji "gotowy". 
Parametr powinien być załączony (TAK). Przesyłanie informacji o stanie uzbrojenia należy wyłączyć 
(NIE) jedynie w trybie pracy 1jako pager analogowy (wg schematu 1) jeżeli nie podłączono przewodu 
niebieskiego do sygnału uzbrojenia monitorowanego systemu alarmowego.  
 
Parametr 10 ustala, czy SMS ma zawierać informacje o stanie otwarcia drzwi, bagażnika lub maski 
pojazdu. Informacja o otwarciu drzwi/maski/bagażnika jest odczytywana z pojazdu analogowo  
- przewodem niebiesko-zielonym (pin 5) lub z magistrali CAN pojazdu. Parametr powinien być 
załączony (TAK). Przesyłanie informacji o stanie drzwi/maski/bagażnika należy wyłączyć (NIE) jedynie 
w trybie pracy 1 jako pager analogowy (wg schematu 1) jeżeli nie podłączono przewodu  
niebiesko-zielonego i nie podłączono CAN. 
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Parametr 11 i parametr 12 pozwalają załączyć i skonfigurować monitorowanie napięcia zasilania 
urządzenia. 
W przypadku załączenia parametru11, SMS ze statusem odsyłany przez urządzenie zawiera wartość 
napięcia zasilania oraz informację, czy urządzenie jest zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu czy  
z wewnętrznego akumulatora.  
Wybranie opcji wykrywanie braku zasilania powoduje, że w przypadku zmiany sposobu zasilania 
 - zaniku lub powrotu napięcia zasilającego, urządzenie wysyłaSMS z informacją o napięciu i źródle 
zasilania do każdego z zaprogramowanych numerów telefonów.  
Wybranie opcji "wykrywanie braku zasilania i niskiego napięcia akumulatora" powoduje, że urządzenie 
dodatkowo monitoruje wartość napięcia zasilania. W przypadku, gdy napięcie to spadnie poniżej 
zadanego progu, wysyłany jest SMS z informacją niskim napięciu akumulatora i aktualną wartością tego 
napięcia.  
Wybranie opcji monitorowania napięcia akumulatora w parametrze 12 pozwala ustawić w parametrze 
11 próg sygnalizacji rozładowania akumulatora. Dostępne ustawienia to 12V lub 24V, włączające 
monitorowanie z domyślnymi wartościami progu napięcia (odpowiednio 11V/22V) oraz ustaw, które 
pozwala na wpisanie dowolnej wartości progu napięcia. 
 
Parametr 12 pozwala wybrać język akceptowanych poleceń SMS oraz wysyłanych komunikatów. 
 

13. Przekazywanie SMS 
Parametr 13 umożliwia włączenie przekazywania przez urządzenie DS511 otrzymanych SMS (innych 
niż polecenia sterujące) na pierwszy zaprogramowany numer telefonu. Pozwala to otrzymywać na 
telefon nr 1 np. informacji i potwierdzeń doładowania konta wysyłanych przez operatora GSM do karty 
SIM zamontowanej w DS511.  
UWAGA! Przekazywanie SMS obciąża kartę SIM w urządzeniu kosztami ich wysłania!!! 
 

14. Język 
Parametr 14 pozwala wybrać język akceptowanych poleceń SMS oraz wysyłanych komunikatów. 
 

15. Ustawianie kodu PIN karty SIM.  
Podczas przygotowywania karty SIM do urządzenia, zalecane jest wyłączenie żądania kodu PIN karty 
SIM lub ustawienie kodu PIN karty SIM: 6789 (za pomocą dowolnego telefonu GSM). Większość kart 
SIM typu prepaid jest dostarczana przez operatorów już z wyłączonym żądaniem kodu PIN karty SIM. 
Niemniej, istnieją sytuację w których powyższego warunku nie można spełnić: 
- brak dostępu do telefonu z gniazdem karty mini-SIM (taki jak w DS511) – większość współczesnych    
  telefonów posiada złącze micro-SIM lub nano-SIM, 
- kod PIN karty SIM nie może być w danej karcie zmieniony. 
W takich przypadkach, kod PIN karty SIM należy zapisać w konfiguracji DS511 - parametr 15, panel 
konfiguracja SMS/GSM. Parametr ten jest ukryty – nie widać go w normalnym trybie pracy 
programatora. Aby zaprogramować parametr, należy wcisnąć kombinację klawiszy: CTRL + I, parametr 
zostanie wyświetlony 

 
Wpisać kod PIN karty SIM i nacisnąć przycisk Zapisz programatora. 
UWAGA! W przypadku programowania kodu PIN karty SIM należy najpierw skonfigurować DS511, a 
dopiero później włożyć kartę SIM do gniazda DS511.  
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 NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE 
 
Naciśnięcie przycisku Monitor sygnałów otwiera panel wizualizujący przy pomocy kontrolek sygnały 
odczytane z magistrali CAN oraz stan wejść / wyjść systemu. 

 

 
 
Kolumny 1-5 (górny rząd) odpowiadają logicznym sygnałom systemu DS511 (zapalenie się lampki 
oznacza, że sygnał jest aktywny). 
 
 

 Kontrolka  Znaczenie 

LOCK Wykrycie polecenia fabrycznego pilota, załączające alarm fabryczny.  
UNLOCK Wykrycie polecenia fabrycznego pilota, wyłączające alarm fabryczny.   

UNLOCKTRUNK Wykrycie polecenia fabrycznego pilota, wyłączające ochronę bagażnika, i drzwi 
tylnych (pojazdy VAN). 

ALARM 
Wykryto naruszenie pojazdu. Zapaleniu tej lampki towarzyszy wysłanie SMS z 
informacją o alarmowaniu.  

ALARM_OEM Wykryto wyzwolenie alarmu fabrycznego pojazdu. (tylko tryb 2)  

ALARM_PAGER 
Wykryto wyzwolenie alarmu monitorowanego analogowo - za pomocą 
przewodu PAGER (tylko tryb 1)  

LOCK_STATE System alarmowy czuwa / pojazd zamknięty 

LOCK_woTRUNK 
System alarmowy czuwa z wyłączeniem bagażnika i ochrony wnętrza pojazdu 
(użyto 3 przycisku pilota fabrycznego) 

DOOR (...) 
Drzwi lewe przednie, prawe przednie, lewe tylne, prawe tylne (w przypadku 
odczytu stanu z CAN) 

TRUNK Pokrywa bagażnika (w przypadku odczytu stanu z CAN) 

BONNET (CAN) 
Pokrywa silnika - stan odczytany z wyłącznika fabrycznego przez magistralę 
CAN 

DOOR/TRUNK/BONNET 

Kontrolka sygnalizuje naruszenie któregokolwiek z wejść - jej stan jest 
przesyłany w SMS jako stan pokryw. W trybie pagera analogowego (tryb 1 - 
schemat nr 2) tą lampką sygnalizowany jest stan linii  DS511 do monitorowania 
wejść nadzorowanego systemu zabezpieczającego.  

GLOBAL_IGNITION 
Wynikowy stan zapłonu pojazdu - suma sygnału odczytanego z CAN i sygnału 
analogowego (przewód pomarańczowy) 

IGNITION (CAN) Odczytany z CAN stan zapłonu pojazdu 

ACC (CAN) Odczytany z CAN stan włączenia stacyjki w pozycję "akcesoria" 
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STATUS1- 
Stan sygnału analogowego podłączanego do przewodu niebieskiego (pin4) 
niezbędnego do prawidłowego odczytywania informacji o fabrycznym pilocie 
w niektórych pojazdach z CAN (np. Renault Clio) 

STATUS3+ 
Stan sygnału analogowego podłączanego do przewodu pomarańczowego 
(pin3) niezbędnego do prawidłowego odczytywania informacji o fabrycznym 
pilocie w niektórych pojazdach z CAN (np. Subaru Forester) 

SEND HAZARD LIGHTS 
Kontrolki wskazujące, że DS511 za pomocą magistrali CAN wysyła polecenie: 
mrugnąć światłami awaryjnymi  

LED Kontrolka wskazuje aktualny stan diody sygnalizacyjnej LED 

ALARM STATE 
Urządzenie jest w stanie alarmu - trwa sygnalizacja alarmowania lub 
urządzenie odczekuje 30 sekund po zakończeniu sygnalizacji syreną. 
Zapaleniu tej kontrolki towarzyszy rozpoczęcie sekwencji dzwonienia. 

ENGINE_BLOCKED 

Kontrolka wskazuje, że na skutek działania funkcji alarmu, funkcji immobilisera 
lub funkcji antynapadu, urządzenie zadecydowało o unieruchamianiu silnika 
pojazdu. W przypadku alarmu i antynapadu automatycznie wysterowuje to 
przekaźnik rozwierny blokady. W przypadku immobilisera, przekaźnik jest 
wysterowywany jeżeli urządzenie widzi sygnał zapłonu i do 10 sekund od 
zgaszenia zapłonu.  

 
Kolumny 6-7 wskazują stan wejść/wyjść urządzenia.  

Kontrolka Znaczenie 

OUT_IMMORELAY 
Kontrolka wskazuje, że na wyjście przekaźnika blokady oraz zasilania czujników 
dodatkowych podano masę 

OUT_HAZARD 
Stan wyjścia sterowania kierunkowskazami  
(kontrolka aktywna gdy podano masę) 

OUT_SIREN Stan wyjścia sterowania syreną (kontrolka aktywna, gdy podano masę) 

OUT_LED Stan wyjścia sterowania LED (kontrolka aktywna, gdy podano masę) 

AI0 (pin9),  
DI0 (pin6), DI2 (pin4), 
DI1 (pin3), DI5 (pin5), 

Kontrolki sygnalizują stan fizyczny  na wejściach urządzenia, tzn. kontrolka jest 
aktywna, jeżeli na wejściu panuje napięcie traktowane jako plusowe (dlatego 
domyślnie kontrolki od wejść z podciąganiem do +12V – przycisk (na wiązce) i 
wejście STATUS1- są wyświetlane jako aktywne 

 

Kolumna 8 wskazuje stan wyposażenia opcjonalnego - modułu odbiornika radiowego 
z analogowymi wyjściami sterowania zamkiem centralnym.  

Kontrolka Znaczenie 

RMT_LOCK Kontrolka wskazuje, że naciśnięto przycisk LOCK pilota Tytan 

RMT_UNLOCK Kontrolka wskazuje, że naciśnięto przycisk UNLOCK pilota Tytan 

RMT_JOKER_BUTTON Kontrolka wskazuje odebranie transmisji z pilota JOKER wywołanej 
naciśnięciem przycisku na pilocie (autoryzacja immobilisera) 

RMT_JOKER_PASSIVE Kontrolka wskazuje odebranie transmisji z pilota JOKER, generowanej 
samoczynnie co 5 sekund  (autoryzacja immobilisera) 

OUT_LOCK Kontrolka wskazuje, że wyjście zamykania centralnego zamka w module 
odbiornika radiowego jest aktywne (zwarte do masy)  

OUT_UNLOCK Kontrolka wskazuje, że wyjście otwierania  centralnego zamka w module 
odbiornika radiowego jest aktywne (zwarte do masy) 
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Kolumna 9 wskazuje sygnały związane z opcjonalnym modułem wyjścia kanału dodatkowego AUX. 
Kontrolka Znaczenie 

AUX_SET 

Kontrolka wskazuje oczekiwany stan wyjścia kanału dodatkowego AUX, 
wynikający z otrzymanych poleceń z telefonu (tryb 1/2/4/5/6 kanału 
dodatkowego) oraz samoczynnego działania urządzenia (tryb 4/5/6 kanału 
dodatkowego).  

AUX_OUTPUT 

Kontrolka wskazuje faktyczny stan wyjścia sterującego przekaźnikiem. W 
trybach 1/3/4/5/6 kanału dodatkowego stan kontrolki pokrywa się z kontrolką 
AUX_SET. W trybie 2 kanału dodatkowego, przy sterowaniu impulsami, 
kontrolka AUX_OUTPUT pokazuje faktyczne impulsy generowane 
przekaźnikiem w celu załączenia i wyłączenia ogrzewania postojowego.  

AUX_STATUS 

Kontrolka wskazuje, jaką wartość/stan wyjścia kanału dodatkowego "widzi" 
DS511 czyli wartość, jaką prześle do telefonu. W trybach 1/3/4/5/6 stan 
kontrolki odpowiada wartości zadanej AUX_SET oraz ustawieniu wyjścia OC 
sterującego przekaźnikiem AUX_OUTPUT. 
W trybach 2 i 7 kanału dodatkowego, kontrolka wskazuje stan obiektu 
(ogrzewania postojowego lub  innego obwodu elektrycznego) odczytany za 
pomocą wejść: biało-żółtego lub biało-brązowego. Jeżeli przynajmniej jedno 
wejście jest aktywne, lampka AUX_STATUS jest aktywna. 

AUX_INPUT+ 
Kontrolka wskazuje stan wejścia biało-żółtego modułu. Lampka  świeci, jeśli 
wejście podłączono do +12V.  

AUX_INPUT- 
Kontrolka wskazuje stan wejścia brązowo-żółtego modułu. Lampka świeci, jeśli 
wejście zwarto do masy.  

AUTO-START mode Kontrolka wskazuje, że pojazd został uruchomiony za pomocą modułu Auto-
start. 

 
Kolumna 10 wskazuje dodatkowe sygnały. 

Kontrolka Znaczenie 
DOOR (switch) Kontrolka wskazuje, że dodatkowe wejście analogowe służące do 

monitorowania drzwi (przewód biało-czerwony, pin9) jest naruszone.  

VEHICLE_SPEED_(CAN) Kontrolka wskazuje wykrycie że pojazd się porusza - z magistrali CAN 
odczytano niezerową prędkość pojazdu.   

AUX_IGNORE_UNLOCK Kontrolka wskazuje, że odczytane z CAN naciśnięcie UNLOCK na fabrycznym 
pilocie zostanie zignorowane. Wykorzystywane wyłącznie, gdy moduł AUX jest 
w trybie 15 i współpracuje z modułem auto-startu Fortin.  

 
Naciśnięcie przycisku Dane Diagnostyczne otwiera panel pokazujący siłę sygnału GSM (CSQ), 
informację czy urządzenie zarejestrowało się w sieci GSM, jakość sygnału GPS (HDOP), dane GPS: 
długość i szerokość geograficzną oraz napięcie zasilania urządzenia. Kolorem zielonym zaznaczone są 
wartości prawidłowe pierwszych 3 parametrów, kolorem czerwonym zaznaczane są wielkości 
niewystarczające do prawidłowej pracy urządzenia.  
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Parametr Znaczenie 

GSM registered Wartość 1 oznacza, że urządzenie prawidłowo zarejestrowało się w sieci GSM 

GSM CSQ Siła sygnału GSM. Wartości oznaczają:  
0-10 słabo, 10-20 dobrze, 20-35 bardzodobrze, 99 -brak sygnału 

GPS HDOP Miara jakości sygnału GPS - wartość < 35 oznacza OK. 

GPS longitude Aktualna długość geograficzna 

GPS latitude Aktualna szerokość geograficzna 

Supply Voltage Napięcie zasilania DS511 

 
 
Naciśnięcie przycisku Moduł radia  otwiera panel testowy odbiornika (jeśli 
DS511 jest wyposażony w  moduł odbiornika radiowego).  
Przycisk Wpisz piloty rozpoczyna procedurę programowania pilotów Tytan  
do odbiornika radiowego.  
Lampka Radio monitor potwierdza odbiór transmisji z dowolnego pilota 
zaprogramowanego do odbiornika radiowego. Po odebraniu transmisji lampka 
zapala się na czerwono i wyświetlany jest numer pilota w pamięci modułu radio. 
Ponadto, można sprawdzić odbiór sygnałów z poszczególnych przycisków pilota  
w 8 kolumnie monitora sygnałów (RMT_LOCK, RMT_UNLOCK, 
RMT_UNLOCKTRUNK)  

 
 
 

 PROGRAMOWANIE PILOTÓW TYTAN  
 
DS511 można wyposażyć w dodatkowy moduł odbiornika radiowego, obsługujący piloty Tytan.  
Moduł odbiornika radiowego jest automatycznie parowany z DS511: 
- podczas restartu DS511. Uwaga! Restart jest wykonywany w momencie odłączenia wszystkich źródeł  
  zasilania: zasilania głównego, wewnętrznego akumulatora DS511 (o ile występuje)oraz podłączenia  
  USB.  
- po naciśnięciu przycisku moduł radia otwierającego w dedykowanym oprogramowaniu okno  
  diagnostyczne modułu odbiornika.  
W celu zaprogramowania pilotów Tytan należy otworzyć panel diagnostyczny 
modułu radia i nacisnąć  przycisk Wpisz piloty. Programowanie nowych pilotów 
kasuje dotychczasowe piloty z pamięci. 
Następnie, należy nacisnąć jednocześnie przyciski LOCK i UNLOCK pilota. 
Lampka zaświeci się. Pilot został zaprogramowany.  
Następnie, naciśnij przyciski na kolejnych pilotach do zaprogramowania. Po 
zaprogramowaniu ostatniego pilota, naciśnij przycisk Koniec wpisywania na 
panelu.  
Wyświetlone zostanie okno dialogowe z informacją o ilości zaprogramowanych 
pilotów.  
W celu skasowania wszystkich pilotów naciśnij przycisk Kasuj piloty na panelu i 
postępuj analogicznie jak dla programowania pilota.  
UWAGA! Kasowanie pilotów wymaga wciśnięcia jednocześnie przycisków LOCK i UNLOCK 
dowolnego pilota Tytan. Posiadanie jakiegokolwiek pilota Tytan jest wymagane do skasowania 
wszystkich pilotów, choć sam pilot nie jest zapamiętywany w urządzeniu.  
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 PODSTAWOWE KOMENDY SMS 
 
Urządzenie DS511 jest sterowane z dowolnego telefonu za pomocą poleceń SMS,  opisanych 
szczegółowo w Instrukcji Obsługi. Polecenia rozpoczynają się od 5-cyfrowego kodu DSPIN urządzenia 
(nie mylić z kodem PIN karty SIM!). Kod, oznaczany DSPIN zabezpiecza urządzenie przed dostępem 
osób niepowołanych za pomocą SMS. Domyślną wartością kodu PIN urządzenia po dostarczeniu od 
producenta jest 12345.  
Poniżej przedstawiono 2 podstawowe komendy SMS niezbędne do szybkiego przetestowania 
urządzenia i przekazania właścicielowi pojazdu, w celu dalszego, samodzielnego zaprogramowania 
kodu DSPIN i ustawienia numerów telefonów. 
 
Status urządzenia - sprawdzenie działania DS511 
Prostą metodą sprawdzenia działania urządzenia oraz poprawności kodu DSPIN urządzenia jest 
wysłanie SMS z poleceniem odesłania stanu pojazdu i systemu alarmowego: 
 
 
 
czyli dla nowego urządzenia z domyślnym kodem DSPIN: 
 
 
 
Urządzenie odpowie SMS ze statusem, potwierdzając działanie urządzenia, znajomość właściwego 
numeru telefonu do DS511 oraz właściwy DSPIN. Urządzenie odsyła SMS z informacją o pojeździe i 
stanie systemu alarmowego. Status jest przesyłany w wersji uproszczonej lub pełnej. W wyjątkowym 
przypadku, gdy DS511 pracuje jako PAGER do innego systemu zabezpieczającego, z którego nie można 
uzyskać informacji o stanie uzbrojenia systemu, przesyłana jest uproszczona wersja statusu. Zarówno 
pełna jak i uproszczona odpowiedź statusowa zawiera informacje wersji urządzenia i wersji 
oprogramowania, w celu ułatwienia uzyskania ew. pomocy technicznej. 
 
Status w wersji pełnej wygląda następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znaczenie poszczególnych stanów opisano w tabeli poniżej: 

wylaczony System alarmowy jest wyłączony i nie zabezpiecza pojazdu 

Czuwa System alarmowy jest uzbrojony i chroni pojazd 

Czuwa b. czujn. System alarmowy został uzbrojony bez czujników dodatkowych 
(czujnika ochrony wnętrza pojazdu, czujnika położenia itp.) 

Czuwa b. bagażnika i czujn. System alarmowy został uzbrojony, ale czasowo wstrzymano ochronę 
bagażnika i wnętrza za pomocą 3 przycisku pilota  

ALARMOWANIE System alarmuje; trwa akustyczna i optyczna sygnalizacja 
alarmowania. 

rozbrajanie System został rozbrojony pilotem, trwa oczekiwanie na otwarcie 
drzwi lub przekręcenie stacyjki pojazdu 

{VSS PIN} status 

12345 status 

System: {wylaczony / czuwa / czuwa b.bag.iczujn. / ALARMOWANIE!/ 
rozbrajanie / tryb warsztatowy /NAPAD! / NAPAD pojazd zatrzymany} 
 
{BYL ALARM} 
 
Drzwi, bagaznik, maska: {zamkniete / otwarte} 
Zaplon: {zalaczony / wylaczony} 
Napiecie akumulatora = 12.08V 
Zrodlo zasilania: {akumulator pojazdu / wewnetrznabateria} 
DS511 FW:xxxxyyyy 
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Tryb warsztatowy DS511 zostało ustawione w tryb warsztatowy i nie monitoruje 
systemu zabezpieczającego pojazd 

NAPAD Urządzenie DS511 otrzymało polecenie zablokowania pojazdu 
(funkcja antynapadowa) ; pojazd nie został jeszcze zablokowany 

NAPAD-pojazd zatrzymany Urządzenie DS511 otrzymało polecenie zablokowania pojazdu 
(funkcja antynapadowa) ; pojazd został zablokowany 

IMMOALARM Trwa akustyczna i optyczna sygnalizacja przez funkcję immobiliser 
nieautoryzowanego uruchomienia pojazdu lub nieautoryzowanego 
otwarcia pojazdu  

 
Informacja "Był ALARM" pojawia się,  jeżeli alarm w danej chwili czuwa i nie realizuje sygnalizacji 
alarmowej, ale od momentu uzbrojenia systemu przynajmniej raz wystąpiło alarmowanie. 
 
Uproszczona wersja statusu (tylko dla trybu 1, pager analogowy bez sygnału stanu uzbrojenia systemu 
alarmowego, zapłonu itp.)  wygląda następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
Znaczenie poszczególnych stanów opisano w tabeli poniżej: 

ALARMOWANIE System alarmuje; trwa akustyczna i optyczna sygnalizacja 
alarmowania. 

gotowy System nie alarmuje. Nie dysponujemy informacją czy jest uzbrojony 
czy nie. 

Tryb warsztatowy DS511 zostało ustawione w tryb warsztatowy i nie monitoruje 
systemu zabezpieczającego pojazd 

NAPAD Urządzenie DS511 otrzymało polecenie zablokowania pojazdu 
(funkcja antynapadowa) ; pojazd nie został jeszcze zablokowany 

NAPAD-pojazd zatrzymany Urządzenie DS511 otrzymało polecenie zablokowania pojazdu 
(funkcja antynapadowa) ; pojazd został zablokowany 

IMMOALARM Trwa akustyczna i optyczna sygnalizacja przez funkcję immobiliser 
nieautoryzowanego uruchomienia pojazdu lub nieautoryzowanego 
otwarcia pojazdu  

 
Programowanie kodu DSPIN, numerów telefonów oraz sygnalizacji GSM  
 
Polecenie konfigurujące metody powiadamiania i nr telefonów umożliwia samodzielne konfigurowanie 
poufnych ustawień DS511 przez właściciela. 
Polecenie umożliwia zmianę kodu DSPIN zabezpieczającego polecenia SMS w urządzeniu, 
programowanie liczby i nr telefonów (0,1,2 lub 3) powiadamianych o alarmowaniu, wybór rodzaju 
sygnalizacji  - połączenie głosowe i/lub SMS i/lub współpraca z aplikacją mobilną uruchomioną na 
danym telefonie. Ponadto polecenie umożliwia włączenie lub wyłączenie przekazywania SMS na 
pierwszy nr telefonu. 
 
Polecenie oraz jego składnia zostały opisane dokładnie w instrukcji obsługi DS511. 
 
 
 
 
 

System: { ALARMOWANIE!/ gotowy / tryb warsztatowy /NAPAD! / NAPAD 
pojazd zatrzymany} 
 
DS511FW:xxxxyyyy 

{aktualny DSPIN} ustawgsm {nowy DSPIN} 
{nowy DSPIN} {liczba nr tel. alarmowych} 
{telefon nr 1} {p1} {t1} {s1} {m1} {telefon nr 2} {t2} {s2} 
{m2} {telefon nr 3} {t3} {s3} {m3} 
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aktualny DSPIN:  obecny (stary) kod DSPIN urządzenia lubdomyślny kod (12345  
nowy DSPIN:  kod DSPIN, który zostanie ustawiony jako nowy kod. 
liczba nr telefonów:  liczba numerów telefonów które otrzymająw sytuacji alarmu SMS z 

informacją(0 - 3 telefonów) 
telefon nr 1, telefon nr 2, telefon nr 3 

numery telefonów, które zostaną powiadomione w sytuacji alarmu; 
numery w formacie międzynarodowym, z „+” na początku, np. 
+CCCXXXXXXXXX, (gdzie CCC jest międzynarodowym kodem kraju, np. 
+7 lub +81, +359). 

p1: parametr włączający przekazywanie na pierwszy z zaprogramowanych 
numerów telefonów  SMS otrzymywanych przez DS511 (np. SMS od 
operatora), 

t1, t2, t3: parametr włączający sygnalizację alarmowania za pomocą połączeń 
głosowych dla danego numeru telefonu, wartość ‘1’ włącza funkcję, ‘0’ 
wyłącza, 

s1, s2, s3: parametr włączający przesyłanie sms na dany numer telefonu (np.  
w czasie alarmowania) , wartość ‘1’ włącza funkcję, ‘0’ wyłącza, 

m1, m2, m3: parametr włączający obsługę aplikacji  mobilnej dla danego numeru 
telefonu, wartość ‘1’ włącza funkcję, ‘0’ wyłącza, uwaga - aby ten 
parametr działał poprawnie konieczne jest również włączenie 
przesyłania sms (parametr s1- s3) 

 
Potwierdzeniem zmiany jest SMS z informacją:  
 
 
 

 
 
 
Np. polecenie: 
 
 
 
ustawia nowy DSPIN 54321 i ustawia 3 numery telefonów, do których urządzenie wyśle SMS w chwili 
rozpoczęcia alarmowania. 
Pierwszy numer telefonu ma włączoną sygnalizację alarmowania za pomocą połączenia głosowego 
oraz przesyłanie sms. Ponadto, na ten nr telefonu zostaną przekazane SMS przychodzące do DS511. 
Drugi numer ma włączone tylko przesyłanie sms. 
Trzeci numer ma włączone przesyłanie wiadomości sms oraz współpracę z aplikacją mobilną. 
Urządzenie potwierdzi przeprogramowanie urządzenia za pomocą SMS: 
 

 
 
 
 
 
  

ustawiono PIN: {nowy DSPIN}  
liczba tel: {liczba nr tel. alarmowych} 
{telefon nr 1} {przekazywanie: tak/nie} {tel:tak/nie} {sms:tak/nie}  
{ap:tak/nie} 
{telefon nr 2} {tel:tak/nie} {sms:tak/nie} {ap:tak/nie} 
{telefon nr 3} {tel:tak/nie} {sms:tak/nie} {ap:tak/nie} 

12345 ustawgsm 54321 54321 3 +44501123456 1 1 1 0 +44502123456 0 1 0 
+44503123456 0 1 1 

ustawiono PIN: 54321  
liczba tel: 3  
+44501123456 +44502123456 +44503123456 
+44501123456 przekazywanie:tak tel:tak sms:nie mobi:nie, 
+44502123456 tel:nie sms:tak mobi:nie, 
+44503123456 tel:nie sms:tak mobi:tak 
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 MONTAŻ URZĄDZENIA 
 
- Zalecane jest umieszczenie urządzenia wewnątrz pojazdu, w miejscu niedostępnym dla osób 
postronnych, np. pod deską rozdzielczą. za schowkiem, w tunelu środkowym, w bagażniku itp.  
 

 
 
- Urządzenie nie może być narażone na bezpośrednie działanie wody, benzyny smarów i innych 
substancji chemicznych.  
- Urządzenie nie jest wodoszczelne. 
- Ze względu na wewnętrzną  antenę GSM miejsce montażu podlega ograniczeniom wynikającym  
z transmisji radiowej, tzn. nie należy montować w miejscu mocno ekranowanym metalowymi 
elementami wnętrza pojazdu (wewnątrz profili zamkniętych itp.) 
- Miejsce montażu należy dobrać, uwzględniając podłączenie wiązki zasilającej oraz przewodu 
odbiornika GPS.  
- Po wybraniu miejsca montażu i zamontowaniu urządzenia, należy powstrzymać się z ponownym 
montażem zdjętych elementów pojazdu aż do uruchomienia i przetestowania działania urządzenia. 
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 MONTAŻ ODBIORNIKA GPS 
 
Do urządzenia można podłączyć zewnętrzny, zintegrowany z anteną odbiornik GPS. Jego prawidłowy 
montaż jest kluczowy dla właściwego działania i jest determinowany przez kilka sprzecznych 
czynników.  
Po pierwsze, ze względów bezpieczeństwa odbiornik powinien zostać zamontowany 
w sposób niewidoczny dla osób postronnych. Po drugie, odbiornik GPS nie może  być zakrywany przez 
elementy metalowe pojazdu - powinien ‘widzieć” jak największy fragment nieba.  
Odbiornik musi być zamontowany górną powierzchnią do góry (w stronę nieba), w miarę możliwości 
poziomo. Należy zamontować odbiornik tak, by górna półsfera nad nim nie była przesłonięta 
elementami metalowymi.  
- Zalecanym miejscem montażu odbiornika jest środkowa część deski rozdzielczej, w świetle otworu 
szyby czołowej pojazdu 
 

 
 

- Nie należy montować odbiornika w pobliżu słupków okiennych, gdyż zasłaniając go, mogą w sytuacji 
słabszego sygnału GPS pogarszać dokładność lokalizacji lub uniemożliwiać lokalizację pojazdu. 
- Odbiornik można zamontować dolną stroną (wyposażoną w magnes) do elementów metalowych.  
- W przypadku niektórych pojazdów wyposażonych w szyby powlekane metalizowaną powłoką 
antyrefleksyjną, może zaistnieć konieczność montażu odbiornika GPS poza obrysem kabiny kierowcy.  
- Przewód anteny GPS należy doprowadzić do urządzenia DS511, zabezpieczając go za pomocą opasek 
zaciskowych lub taśmy izolacyjnej.  
 

UWAGA!  
Poprawność montażu anteny należy zweryfikować po uruchomieniu urządzenia za pomocą 
oprogramowania diagnostycznego z poziomu komputera PC. 
 
Po uruchomieniu DS511, czas potrzebny do uzyskania prawidłowej lokalizacji GPS może 
wynieść nawet kilkadziesiąt sekund.  
 
Odbiornik GPS nie jest wodoodporny.  
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 PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY 
 
A. Przygotować kartę SIM (rozdział 2) 
B. Podłączyć DS511 do komputera, uruchomić oprogramowanie konfiguracyjne na PC. 

Zaprogramować konfigurację urządzenia (rozdział 4/5) 
C. Umieścić kartę SIM w oprawce karty w szczelinie obudowy 

 
D. Podłączyć (jeśli występuje) wewnętrzny akumulator DS511 do PCB urządzenia (wewnątrz 

obudowy 

 
 
E. Podłączyć zintegrowany z anteną odbiornik GPS do DS511. 
F. Podłączyć wtyk z wiązką główną do urządzenia, włączyć zasilanie. Pozostawić USB podłączone - 

spowoduje to uruchomienie odbiornika GPS bez wyzwalania zdarzenia alarmowego lub bez 
polecenia SMS.  

G. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w odbiornik radiowy – nacisnąć przycisk Moduł radia na panelu 
– pojawi się panel programowania pilotów – zamknąć panel. Potwierdzi to parowanie modułu 
radia i DS511. 

H. Poczekać ok. 60sek.  
I. W tym czasie urządzenie powinno uruchomić się i zarejestrować w sieci GSM oraz określić 

lokalizację na podstawie sygnału GPS.  
J. Poprawność montażu anteny GPS, prawidłowe zarejestrowanie urządzenia w sieci GSM oraz siłę 

sygnału GSM można zweryfikować po uruchomieniu urządzenia za pomocą oprogramowania 
diagnostycznego z poziomu komputera PC (rozdział 6). 

 
Innym sposobem na sprawdzenie prawidłowego zarejestrowania w sieci GSM (innym niż narzędzia 
diagnostyczne) jest próba połączenia głosowego z innego telefonu na numer karty umieszczonej w 
DS511. Wolny sygnał oznacza, że DS511 jest zarejestrowany i dostępny w sieci GSM.  
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 PRZEKAZANIE URZĄDZENIA KLIENTOWI 
 
Podczas przekazywania systemu zabezpieczającego właścicielowi pojazdu, należy poinformować i 
poinstruować użytkownika o działaniu systemu oraz bezwzględnie dopilnować zaprogramowania 
indywidualnego DSPIN oraz numerów telefonów alarmowych. Należy koniecznie przetestować 
zgłaszanie zdarzeń alarmowych. 

 
  DANE TECHNICZNE 

 
Napięcie zasilania:        9-30V 
Średni pobór prądu w czasie czuwania (średnia za okres 5 minut): 16mA 
Obciążalność wyjść systemu:      500mA  
Zakres temperatur pracy:       od -40°C do +85°C 
Czas trwania alarmu:       30 sec. 

 
 OPIS WEJŚĆ/WYJŚĆ URZĄDZENIA 
 Nazwa Aktywny sygnał Funkcja 

1 CANL 
 

Podłączenie do magistrali CAN pojazdu. Odczytywanie 
z systemów elektroniki pojazdu informacji o użyciu fabrycznego 
pilota, otwarciu pokryw pojazdu, stanie zapłonu itp. 

2 CANH 

3 
STATUS1- 

 
UZBROJENIE 

Wejście / 
Masa 

(tryb 1) Wejście sygnału czuwania (masa gdy uzbrojony) 
monitorowanego zewnętrznego systemu alarmowego  
(tryb 2, 3, 4) Sygnał analogowy niezbędny do prawidłowego 
odczytywania informacji o fabrycznym pilocie w niektórych 
pojazdach z CAN (np. Renault Clio)  

4 
MASKA 

 
PAGER 

Wejście / 
Podanie masy, 
zabranie masy, 
podanie +12V, 
zabranie +12V 

(tryb 1) Wejście wyzwalające powiadomienie o alarmie. Reaguje 
gdy sygnał jest dłuższy niż zaprogramowano.  
(tryb 2, 3, 4) Wejście wyłącznika pokrywy silnika lub inny sygnał 
wyzwalający alarm w stanie czuwania 

5 
Przycisk PA 

Wejście / 
Masa 

Wejście przycisku dodatkowego PA.  

6 
STACYJKA 

 
STATUS3+ 

Wejście / 
+12V 

(tryb 1,2,3,4)  wejście analogowego sygnału stacyjki 
(tryb 2,3,4 - niektóre samochody) - sygnał analogowy niezbędny 
do prawidłowego odczytywania informacjio fabrycznym pilocie 
w niektórych pojazdach z CAN (np. Subaru Forester) 

7 ZASILANIE  Zasilanie urządzenia  

8 Brak   

9 Kontrola wejść 
alarmu 

Wejście / masa 
 (tryb 1) Monitorowanie wejść zewnętrznego systemu 
alarmowego. Wymaga rezystora pull-up od 10k do 47k. 

10 
LED 

Wyjście / 
Masa (1.5A) 

Sterowanie masą diody LED sygnalizującej stany pracy 
urządzenia. We wiązce dioda jest zasilana przez rezystor 
ograniczający prąd diody 

11 

KIERUNKOWSKAZY 
Wyjście / 

Masa (1.5A) 

Sterowanie parametryczne kierunkowskazami pojazdu 
(sterowanie wyłącznikiem świateł awaryjnych) lub 
dodatkowymi przekaźnikami do sterowania silnoprądowego 
kierunkowskazów 

12 
BLOKADA 

Wyjście/ 
Masa (1.5A) 

Masa podawana w czasie czuwania systemu - masa czujników 
dodatkowych oraz masa przekaźnika blokady silnika 

13 
SYRENA 

Wyjście/ 
Masa (1.5A) 

Sterowanie masą elektronicznej syreny alarmowej 

14 MASA  Masa systemu 
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 MODUŁ PROGRAMOWANEGO WYJŚCIA / KANAŁU DODATKOWEGO AUX 
 
Urządzenie DS511 można wyposażyć w moduł programowanego wyjścia kanału dodatkowego AUX.  
Głównym przeznaczeniem modułu jest załączanie i wyłączanie dowolnego obiektu za pomocą poleceń 
SMS lub z aplikacji w telefonie. Obiektem może być np. ogrzewanie postojowe, oświetlenie pojazdu 
lub otwieranie bagażnika. Kanał dodatkowy AUX można załączyć na stałe lub na zadany czas (do 999 
minut). Jeżeli zaprogramowano działanie kanału dodatkowego, urządzenie DS511 przesyła "stan 
wyjścia dodatkowego  AUX"  w każdym SMS ze statusem urządzenia.  
Moduł posiada kilka programowanych w konfiguracji DS511 trybów pracy, dedykowanych do 
określonych zastosowań - sterowania ogrzewaniem postojowym, otwierania bagażnika, realizacji 
funkcji oświetlania otoczenia pojazdu przy uzbrajaniu (coming home) i rozbrajaniu (leaving home) 
systemu alarmowego itp.  

 
15.1. Wejścia/wyjścia modułu 
Moduł AUX należy podłączyć do złącza odbiornika radiowego (RF) wiązki DS511 (białe złącze  
3-stykowe). Moduł AUX jest "przelotowy", tzn. jeżeli do wiązki DS511 trzeba podłączyć zarówno moduł 
radio jak i moduł AUX, to moduł AUX podłączamy do wiązki, a moduł radio do modułu AUX.  
Moduł AUX posiada jedno wyjście typu OC, wyprowadzone na czarny przewód 2-stykowego złącza. 
Biały przewód złącza jest wewnętrznie połączony z zasilaniem. Złącze pasuje do zawartego w komplecie 
z modułem AUX przekaźnika NO/NC (zwierno/rozwiernego).  
Moduł posiada 2 wejścia, używane w trybach 2/7/10/11/12/13/14/15 do kontroli stanu załączenia 
urządzenia. Wejście biało-żółte wykrywa +12V, wejście brązowo-żółte wykrywa masę.  

 
15.2. Tryby pracy modułu AUX 
 
Tryb 1 - wyjście załączane na stałe lub na zadany czas  
Podstawowy, uniwersalny tryb pracy przeznaczony do załączania i wyłączania dowolnego urządzenia, 
np. do bezpośredniego sterowania agregatu ogrzewania postojowego nie wyposażonego we własny 
timer/sterownik. 
Po otrzymaniu z telefonu polecenia załączenia wyjścia przekaźnik jest załączany, w zależności  
od polecenia, na stałe lub na zadany w poleceniu czas (od 1 sekundy do 999minut).  
Przekaźnik jest wyłączany, gdy upłynie zaprogramowany czas działania lub po otrzymaniu zdalnego 
polecenia wyłączenia wyjścia.  
W trybie 1 "Stan wyjścia dodatkowego AUX" w przesłanej do telefonu informacji odpowiada załączeniu 
lub wyłączeniu przekaźnika. Wejście biało/żółte i biało/brązowe modułu AUX są ignorowane. 
 
Tryb 2 - sterowanie przyciskiem załączania i wyłączania ogrzewania postojowego.  
Tryb jest przeznaczony do urządzeń, które załącza i wyłącza się kolejnymi naciśnięciami tego samego 
przycisku, czyli za pomocą impulsów na jednym przewodzie. Tryb jest dedykowany do sterowania  
instalacji ogrzewania postojowego, zarówno fabrycznych jak też doposażeniowych 
(Webasto/Eberspaecher), wyposażonych w swój  własny timer/sterownik lub przycisk sterujący  
z lampką kontrolną.  
Obwód przekaźnika modułu AUX należy podłączyć równolegle do przycisku załączania/wyłączania 
sterowanego obiektu (ogrzewania postojowego).  
Warunkiem prawidłowego działania jest dostępność sygnału (+12V lub masa) potwierdzającego 
załączenie obiektu. W przypadku ogrzewania postojowego, może to być sygnał lampki kontrolnej 
ogrzewania lub sygnał z oryginalnego  sterownika czasowego (timera) załączający agregat ogrzewania. 
Do kontroli załączenia obiekty należy wykorzystać jeden z przewodów: jeżeli dysponujemy sygnałem 
+12V po załączeniu obiektu, należy użyć przewód biało-żółty. Jeżeli dysponujemy masą po załączeniu 
obiektu, należy wykorzystać przewód brązowo-żółty. 
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Z punktu widzenia użytkownika działanie jest identyczne jak w trybie 1, tzn. urządzenie jest załączane 
w zależności od polecenia z telefonu:  na stałe lub na zadany w poleceniu czas (od 1 sekundy do 
999minut).  
Urządzenie jest wyłączane, gdy upłynie zaprogramowany czas działania lub po otrzymaniu polecenia 
wyłączenia wyjścia.  
Działanie przekaźnika: 
Polecenie włącz: 

Po otrzymaniu polecenia załączenia ogrzewania, DS511 sprawdza za pomocą linii statusowych 
modułu AUX, czy urządzenie ogrzewanie postojowe jest załączone czy nie.  
Jeżeli ogrzewanie nie jest załączone, moduł wystawia impuls na wyjście sterujące przekaźnikiem. 
Impuls przekaźnika odpowiada "naciśnięciu" przycisku, co w konsekwencji załącza ogrzewanie.  
Jeżeli ogrzewanie jest już załączone w chwili otrzymania polecenia włączającego, moduł AUX nie 
steruje przekaźnikiem, aby ogrzewania nie wyłączyć. 

Polecenie wyłącz: 
Gdy upłynie czas pracy lub zostanie odebrane polecenie wyłączenia ogrzewania, DS511 sprawdza 
za pomocą linii statusowych modułu AUX, czy urządzenie ogrzewanie postojowe jest załączone czy 
nie.  
Jeżeli ogrzewanie jest załączone, moduł wystawia impuls na wyjście sterujące przekaźnikiem. 
Impuls przekaźnika odpowiada "naciśnięciu" przycisku, co w konsekwencji wyłącza ogrzewanie.  
Jeżeli ogrzewanie jest już wyłączone w chwili otrzymania polecenia wyłączającego lub w momencie 
upływu przewidzianego czasu pracy, moduł AUX nie steruje przekaźnikiem, aby ogrzewania nie 
włączyć. 

W trybie 2, "Stan wyjścia dodatkowego AUX" przesłany do telefonu odpowiada informacji odczytanej 
za pomocą dodatkowych wejść modułu AUX i informuje, czy ogrzewanie postojowe jest faktycznie 
włączone, czy nie.  
 
Tryb 3 - sterowanie zwalniaczem pokrywy bagażnika  
W trybie 3 wyjście sterowania przekaźnika modułu AUX jest wyjściem sterowania otwieraniem 
bagażnika dla funkcji systemu alarmowego w DS511 i ma sens jedynie w przypadku, gdy do DS511 jest 
podłączony moduł radio, a DS511 jest skonfigurowany w trybie pracy "Tryb 3 - SILENT ALARM - alarm 
CAN bez sygnalizacji akustycznej i optycznej" lub "Tryb 4 - FULL ALARM - alarm CAN z  sygnalizacją 
akustyczną i optyczną". 
Naciśnięcie przycisku otwierania bagażnika na pilocie Tytan powoduje załączenie przekaźnika modułu 
AUX na  1 sekundę.  
W trybie 3 przekaźnika modułu AUX nie można sterować za pomocą poleceń z telefonu. 
 
Tryb 4 / tryb 5 / tryb 6 - sterowanie oświetleniem pojazdu 
W trybach 4/5/6 wyjście służy do sterowania wybranym obwodem oświetlenia zewnętrznego 
pojazdu w celu realizacji funkcji oświetlania otoczenia przy uzbrajaniu (tryb 4 - coming home) i/lub 
rozbrajaniu (tryb 5 - leaving home) systemu alarmowego DS511, zarówno pilotem fabrycznym 
pojazdu jak też pilotem Tytan. W trybie 6 realizowane są obie funkcje.  
Wyjście kanału dodatkowego jest załączane automatycznie na 30 sekund przez centralkę DS511. W 
przypadku funkcji oświetlania przy rozbrajaniu systemu alarmowego (naciśnięcie "otwórz" na 
pilocie), oświetlenie gaśnie po 30 sekundach, lub po otwarciu drzwi pojazdu.  
W trybach 4/5/6 można w dowolnym momencie załączyć i wyłączyć oświetlenie zdalnie za pomocą 
SMS lub z aplikacji telefonu, na stałe lub na zadany czas.  
Jednakże, podczas uzbrajania i rozbrajania systemu, sterowanie automatyczne, opisane powyżej, 
przejmuje kontrolę nad wyjściem.  
Działanie funkcji Coming Home i Leaving Home jest możliwe wyłącznie, jeżeli DS511 jest 
skonfigurowany w trybie pracy "Tryb 2–PAGER- ALARM FABRYCZNY CAN- Powiadomienie monitorujące 
po CAN alarm fabryczny pojazdu" lub "Tryb 3 - SILENT ALARM - alarm CAN bez sygnalizacji akustycznej 
i optycznej" lub "Tryb 4 - FULL ALARM - alarm CAN z  sygnalizacją akustyczną i optyczną". 



DS511.IM.PL.0416.031  Digital Systems 26  

 

Tryb 7 - dodatkowe wejście  
W trybie 7 wyjście modułu kanału dodatkowego nie jest używane i nie ma możliwości jego 
sterowania. W trybie 7 moduł pracuje jedynie jako moduł dodatkowego wejścia, wykorzystując jeden 
z 2 przewodów: biało żółty lub brązowo-żółty do monitorowania stanu dowolnego urządzenia lub 
obwodu w pojeździe.  
Moduł realizuje sumę obu wejść, tzn. informacja o naruszeniu wejścia modułu jest przesyłana jeżeli 
naruszono przynajmniej jedno z wejść: podano +12V na wejście biało-żółte lub zwarto do masy 
wejście brązowo-żółte. 
Stan wejść  jest przesyłany w każdym SMS lub informacji o stanie pojazdu.  
 
Tryb 8 – jak tryb 1 + wejście przycisku załączającego kanał dodatkowy  
W trybie 8 moduł działa analogicznie jak w trybie 1. Różnica dotyczy wejść: biało/żółtego i 
biało/brązowego modułu AUX. Podanie sygnału długości 1s. na dowolne z tych wejść na przemian 
wyłącza lub załącza na 20 minut kanał dodatkowy. Tryb pracy jest dedykowany do sterowania 
ogrzewaniem postojowym za pomocą telefonu lub dodatkowego przycisku.  
 
Tryb 9 – sterowanie przekaźnikiem blokady OBD.  
W trybie 9 wyjście modułu AUX jest zwierane do masy, jeżeli urządzenie jest w trybie warsztatowym i 
wykryto sygnał stacyjki. Wyjście jest podtrzymywane do 30 sekund od zgaszenia stacyjki. Wyjście 
umożliwia realizowanie za pomocą przekaźników NO blokady np. linii diagnostycznych w złączu OBD, 
uniemożliwiając diagnostykę pojazdu, gdy DS511 nie jest w trybie warsztatowym.  
 
Tryby 10,11,12,13,14,15 – tryby AUTO-START – cechy wspólne.  
Tryby pracy 10-15 to tzw. tryby AUTO_START służące do sterowania zdalnego uruchamiania silnika 
pojazdu w celu nagrzania lub schłodzenia wnętrza pojazdu. Tryby są przeznaczone do różnych 
rozwiązań: z dodatkowym modułem sterującym auto-startem i obejściem immobilizera fabrycznego, z 
modułem uruchamiającym silnik za pomocą magistrali CAN, z podłączeniem do przycisku START 
pojazdu (tzw. PTS – push-to-start). Różnice pomiędzy trybami opisane zostaną w dalszej części. Poniżej 
zestawiono wspólne cechy w/w trybów pracy modułu AUX: 
 

(1)  DS511 odsyła odpowiedź SMS na polecenie AUX ON I AUX OFF z 10 sekundowym 
opóźnieniem, wymaganym aby system auto-startu i pojazd miały czas by zareagować i 
odpowiednio uruchomić lub zgasić silnik. Dzięki temu, odesłana informacja (status) 
odzwierciedla rzeczywisty stan modułu oraz zapłonu w pojeździe. W trybie 14 DS511 odsyła 
odpowiedź: polecenie nie może być wykonane. 
 

(2) Jeżeli moduł AUX jest załączony lub odczytano że silnik został uruchomiony przez system auto-
startu:  
- Przekaźnik blokady silnika DS511 nie jest aktywowany przez funkcję immobilisera w celu 

umożliwienia działania systemu auto-startu. Funkcja antyporwaniowa ma priorytet nad 
auto-startem – przy antynapadzie, przekaźnik blokady silnika DS511 jest wysterowany 
nawet w trybie auto-start, co pozwala zatrzymać pojazd uprowadzony w trybie auto-start.   

- Funkcja immobilisera DS511 (jeśli jest załączona) jest czasowo dezaktywowana – 
immobilizer nie powinien uniemożliwiać pracy systemu auto-startu.  

 
(3) Jeśli moduł AUX jest załączony (steruje auto-startem), zostanie natychmiast wyłączony jeśli 

wystąpi jeden z poniższych warunków: 
- zewnętrzny system alarmowy (tryb 1 PAGER lub tryb 2 OEM CAN PAGER) rozpoczął 

alarmowanie. Zdalnie uruchomiony silnik powinien zostać zgaszony, jeśli system alarmowy 
wykryje próbę kradzieży pojazdu.  

- Prędkość pojazdu odczytana z magistrali CAN jest niezerowa. Zdalnie uruchomiony silnik 
powinien zostać zgaszony, jeśli pojazd rusza z miejsca, przypuszczalnie będąc kradziony.  
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(4) Polecenie załączenia modułu AUX nie zostanie  wykonane jeśli: 

- Zapłon jest załączony – skoro zapłon jest załączony, klucze są w pojeździe i zdalne  
uruchamianie silnika nie ma sensu.  

- zewnętrzny system alarmowy (tryb 1 PAGER lub tryb 2 OEM CAN PAGER) alarmuje. Nie 
można zdalnie uruchamiać silnika podczas wykrytej próby kradzieży pojazdu.  

- System alarmowy nie jest uzbrojony – nie można zdalnie uruchamiać silnika pojazdu, 
którego nie chroni system alarmowy. Zabezpieczenie powyższe działa w trybie 2 OEM CAN 
PAGER. W trybie 1 (PAGER analogowy) zabezpieczenie działa jeśli parametr 9 – status 
systemu w SMS jest ustawiony na TAK a przewód niebieski jest podłączony zgodnie ze 
schematem nr 4.  

- Prędkość pojazdu odczytana z magistrali CAN jest niezerowa. Nie można zdalnie uruchomić 
silnika pojazdu który jest odholowywany, prawdopodobnie podczas kradzieży.  
 

Jeśli jest spełniony którykolwiek z powyższych warunków, DS511 odsyła informację, że 
polecenie załączenia modułu AUX nie może zostać wykonane.  
 

(5) W trybach AUX 10/11/12/13/15 Jeżeli moduł auto-startu można uruchomić w inny sposób niż 
za pomocą DS511 – a więc za pomocą dedykowanego pilota lub za pomocą np. sekwencji 3 
naciśnięć przycisku Lock pilota fabrycznego – należy o tym fakcie „poinformować” DS511. W 
tym celu, wyjście modułu auto-start informujące o jego aktywności należy podłączyć do 
wejścia modułu AUX (odpowiednio do wejścia plusowego lub minusowego). Wówczas, DS511 
„wie” że silnik został zdalnie uruchomiony – obowiązują zależności dla auto-startu, a w statusie 
urządzenia jest zwracana informacja, że AUX jest załączony. 
 

(6) W trybach AUX 11/12/13/15, jeżeli przy uzbrojonym systemie alarmowym zostanie zdalnie 
uruchomiony silnik, a następnie użytkownik rozbroi alarm, odliczanie przez DS511 czasu do 
zgaszenia silnika zostaje zakończone, ale nie jest generowany impuls sterujący przekaźnikiem 
modułu AUX (a w konsekwencji przyciskiem stacyjki lub modułem auto-startu). W ten sposób, 
silnik pojazdu pozostaje uruchomiony. Funkcja pozwala użytkownikowi rozbroić alarm, 
otworzyć drzwi, wsiąść do pojazdu a następnie odjechać nim bez konieczności zgaszenia 
(zdalnie) i ponownego (ręcznie) uruchomienia pojazdu. Procedurę taką określa się w 
dokumentacji systemów auto-startu ang. terminem „takeover” – przejęcie.  

 
Tryb 10 – “AUTO-START – Moduł z wejściem załączanym (on/off)” 
W trybie 10 moduł AUX działa analogicznie jak w trybie 1, ale uwzględniając zależności AUTO-START 
opisane powyżej. Tryb jest przeznaczony do sterowania modułów realizujących zdalne uruchamianie 
pojazdu i obejście immobilizera, z wejściem przełącznym typu on/off tzn. podanie sygnału na wejście 
przez przekaźnik modułu AUX powoduje uruchomienie silnika pojazdu. Zabranie sygnału z wejścia 
powoduje zatrzymanie silnika pojazdu.  
 
Tryb 11 – “AUTO-START – Przycisk stacyjki (ON: 10s OFF: 3s)” 
Tryb 12 – “AUTO-START – Przycisk stacyjki (ON: 10s OFF: 3s+1s)” 
W trybach 11 i 12 moduł AUX generuje impulsy podczas załączania (10 sekund) i wyłączania (3 
sekundy). Tryb jest przeznaczony do zdalnego uruchamiania pojazdów w których przycisk START 
stacyjki (tzw. push-to-start, PTS) uruchamia i gasi silnik. W trybie tym nie jest wymagany dodatkowy 
moduł generujący sygnały, a jedynie moduł obejścia immobilizera fabrycznego i kilka przekaźników do 
zadania wymaganych przez pojazd sygnałów. Wyjścia przekaźników sterowanych przez moduł AUX 
należy podłączyć do przycisku START, do modułu obejścia immobilizera oraz do innych obwodów, które 
są wymagane (np. pedał hamulca). Sygnał załączania trwa 10 sekund, aby umożliwić uruchamianie 
różnych pojazdów w różnych warunkach. Sygnał wyłączania trwa 3 sekundy, aby umożliwić gaszenie 
różnych pojazdów w różnych warunkach, nawet jeśli złodziej usiłuje odjechać uruchomionym 
pojazdem.  
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Tryb 12 jest przeznaczony dla pojazdów, które po zgaszeniu zapłonu za pomocą przycisku START 
pozostają w stanie ACC – załączonych akcesoriów: radio, wycieraczki, światła, dmuchawa. W trybie 12, 
jeżeli po zgaszeniu silnika zostanie wykryty sygnał ACC, generowany jest dodatkowy 1 sekundowy 
impuls, który za pomocą przycisku start całkowicie wyłącza zapłon pojazdu.  
Działanie przekaźnika modułu AUX – polecenie załączenia modułu 
Po otrzymaniu polecenia załączenia modułu, DS511 sprawdza, czy zapłon w pojeździe jest załączony 
czy nie.  
- Jeżeli zapłon jest wyłączony, modułu AUX generuje impuls, obwody przekaźnika „wirtualnie” 

naciskają przycisk START, hamulec i załączają moduł obejścia immobilizera fabrycznego. Silnik 
zostaje uruchomiony. 

- Jeżeli zapłon jest już załączony oraz moduł AUX był załączony wcześniej, oznacza to że silnik pracuje 
na skutek działania funkcji zdalnego uruchamiania. Impuls nie jest generowany, aby nie zgasić 
silnika. Czas pracy silnika jest ustawiany zgodnie z nowo otrzymanym poleceniem.  

- Jeżeli zapłon jest załączony, ale moduł AUX nie był załączony wcześniej – polecenie nie może być 
wykonane – patrz zależność (4) wspólna dla trybów auto-start.  

Działanie przekaźnika modułu AUX – polecenie wyłączenia modułu  
Po otrzymaniu polecenia wyłączenia modułu lub jeśli upłynie zadany czas pracy modułu AUX, DS511 
sprawdza czy zapłon jest załączony czy wyłączony. 
- Jeżeli zapłon jest już wyłączony, moduł AUX nie generuje impulsu, aby nie włączyć silnika 

ponownie.  
- Jeżeli zapłon jest załączony, moduł AUX generuje impuls, obwody przekaźnika „wirtualnie” 

naciskają przycisk START i silnik gaśnie. Tylko w trybie 12: po wyłączeniu zapłonu moduł odczekuje 
1 sekundę i sprawdza czy sygnał akcesoriów (ACC, np. radio) pozostał załączony. Jeśli tak, 
generowany jest dodatkowy impuls, przekaźnik ponownie „wirtualnie” naciska przycisk START 
wyłączając ACC.  

 
Tryb 13 – “AUTO-START – Moduł z wejściem impulsowym (ON: 1s OFF: 1s)” 
Tryb 13 jest przeznaczony do sterowania dodatkowych zintegrowanych modułów realizujących zdalne 
uruchamianie pojazdu i obejście immobilizera z wejściem impulsowym. Podanie impulsu na wejście 
modułu auto-start przez przekaźnik modułu AUX powoduje uruchomienie silnika pojazdu. Podanie 
następnego impulsu na wejście modułu powoduje zatrzymanie silnika pojazdu.  
Działanie przekaźnika modułu AUX – polecenie załączenia modułu 
Po otrzymaniu polecenia załączenia modułu, DS511 sprawdza, czy zapłon w pojeździe jest załączony 
czy nie.  
- Jeżeli zapłon jest wyłączony, modułu AUX generuje impuls, obwody przekaźnika „wirtualnie” 

naciskają przycisk START, hamulec i załączają moduł obejścia immobilizera fabrycznego. Silnik 
zostaje uruchomiony. 

- Jeżeli zapłon jest już załączony oraz moduł AUX był załączony wcześniej, oznacza to że silnik pracuje 
na skutek działania funkcji zdalnego uruchamiania. Impuls nie jest generowany, aby nie zgasić 
silnika. Czas pracy silnika jest ustawiany zgodnie z nowo otrzymanym poleceniem.  

- Jeżeli zapłon jest załączony, ale moduł AUX nie był załączony wcześniej – polecenie nie może być 
wykonane – patrz zależność (4) wspólna dla trybów auto-start.  

Działanie przekaźnika modułu AUX – polecenie wyłączenia modułu  
Po otrzymaniu polecenia wyłączenia modułu lub jeśli upłynie zadany czas pracy modułu AUX, DS511 
sprawdza czy zapłon jest załączony czy wyłączony. 
- Jeżeli zapłon jest już wyłączony, moduł AUX nie generuje impulsu, aby nie włączyć silnika 

ponownie.  
- Jeżeli zapłon jest załączony, moduł AUX generuje impuls, obwody przekaźnika „wirtualnie” 

naciskają przycisk START i silnik gaśnie.  
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Tryb 14 – “AUTO-START – Odczyt stanu modułu – (bez sterowania)” 
Tryb 14 jest przeznaczony do zastosowań, gdy moduł auto-startu nie może być wysterowany przez 
moduł AUX  DS511 i jest załączany przez własnego pilota zdalnego sterowania lub przez sekwencję 
np. 3 naciśnięć przycisku Lock pilota fabrycznego. Wyjście modułu auto-start informujące o jego 
aktywności należy podłączyć do wejścia modułu AUX (odpowiednio do wejścia plusowego lub 
minusowego). Mimo że DS511 nie może sterować auto-startem, DS511 „wie” że silnik został zdalnie 
uruchomiony – obowiązują zależności opisane w punkcie (2) dla trybów auto-startu 10,11,12,13, a w 
statusie urządzenia jest zwracana informacja o załączonym autostarcie, jako: AUX załączony. 

 
Tryb 15 – “AUTO-START – Moduł Fortin z wejściem impulsowym (ON: 1s OFF: 1s) i wyjściem 
STATUS” 
Tryb 15 jest przeznaczony do sterowania dodatkowych zintegrowanych modułów realizujących zdalne 
uruchamianie pojazdu i obejście immobilizera z wejściem impulsowym i wyjściem potwierdzającym 
działanie modułu – np. moduły firmy Fortin. Podanie impulsu na wejście modułu auto-start przez 
przekaźnik modułu AUX powoduje uruchomienie silnika pojazdu. Podanie następnego impulsu na 
wejście modułu powoduje zatrzymanie silnika pojazdu. Jeżeli moduł auto-startu jest aktywny, podaje 
masę na wejście minusowe modułu AUX.  
Działanie przekaźnika modułu AUX – polecenie załączenia modułu 
Po otrzymaniu polecenia załączenia modułu, DS511 sprawdza, czy moduł auto-startu w pojeździe jest 
załączony czy nie, sprawdzając wejście minusowe modułu AUX. Ponadto, sprawdzane jest czy zapłon 
nie jest już włączony.  
- Jeżeli zapłon jest wyłączony, a moduł auto-startu nie jest aktywny, moduł AUX generuje impuls, 

obwody przekaźnika AUX podają impuls załączający moduł auto-start. Silnik zostaje uruchomiony. 
- Jeżeli moduł auto-startu był załączony wcześniej, oznacza to że silnik pracuje na skutek działania 

funkcji zdalnego uruchamiania. Impuls nie jest generowany, aby nie zgasić silnika. Czas pracy silnika 
jest ustawiany zgodnie z nowo otrzymanym poleceniem.  

- Jeżeli zapłon jest załączony, ale moduł AUX nie był załączony wcześniej – polecenie nie może być 
wykonane – patrz zależność (4) wspólna dla trybów auto-start.  

Działanie przekaźnika modułu AUX – polecenie wyłączenia modułu  
Po otrzymaniu polecenia wyłączenia modułu lub jeśli upłynie zadany czas pracy modułu AUX, DS511 
sprawdza czy moduł auto-startu jest aktywny czy nie. 
- Jeżeli moduł auto-startu nie jest aktywny, moduł AUX nie generuje impulsu, aby nie włączyć silnika 

ponownie.  
- Jeżeli moduł auto-startu jest aktywny, moduł AUX generuje impuls, obwody przekaźnika AUX 

podają impuls wyłączający moduł auto-startu.  
Blokada rozbrojenia funkcji alarmu. 
- W trybie AUX15 występuje dodatkowa blokada wykrywania wyłączenia fabrycznego alarmu z 

fabrycznego pilota za pomocą przycisku UNLOCK. Wykrycie przycisku jest ignorowane: 
- przez 2 sekundy od naciśnięcia przycisku LOCK fabrycznego pilota 
- przez 5 sekund od otrzymania zdalnego polecenia AUX ON załączającego kanał dodatkowy.  
- W czasie trwania blokady rozbrojenia pali się lampka AUX_IGNORE_UNLOCK monitora sygnałów.   
- Rozwiązanie zapobiega nieprawidłowemu wykryciu rozbrojenia i uzbrojenia w czasie uruchamiania 

modułu auto-start firmy Fortin. Moduł auto-startu przed uruchomieniem pojazdu wysyła po CAN 
sekwencję odpowiadającą naciśnięciu UNLOCK i LOCK pilota, którą DS511 ignoruje.  

UWAGA ! Wyjście modułu auto-start informujące o jego aktywności w trybie AUX-15 musi być 
podłączone do wejścia modułu AUX (odpowiednio do wejścia plusowego lub minusowego).  
 

15.3. Diagnostyka modułu kanału dodatkowego w “monitorze sygnałów” na PC 
lampek kontrolnych "monitor sygnałów" do DS511 zawiera lampki umożliwiające kontrolę i 
diagnostykę pracy modułu kanału dodatkowego. Znaczenie lampek opisano w rozdziale 6 dotyczącym 
lampek kontrolnych.  
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 SCHEMATY MONTAŻOWE URZĄDZENIA TytanGPS Alarm DS511 
 
Poniżej zestawiono, dla różnych trybów pracy  schematy podłączenia dla urządzenia TytanGps Pager 
DS511: 
 
Tryb pracy 1:  PAGER, analogowo podłączony do zewnętrznego systemu alarmowego 
 
- podłączenie wykrywające tylko alarmowanie, bez stanu uzbrojenia 
systemu alarmowego, stacyjki, drzwi itp.     schemat 1 
 
- podłączenie z kontrolą wejść i stanu uzbrojenia alarmu:   schemat 2 
 
- podłączenie niezbędne do realizacji zdalnej blokady pojazdu lub  
sygnalizacji alarmowej immobilisera:      schemat 4 
 
- autoryzacja immobilisera pilotem Joker, sterowanie zamkiem  
centralnym pilotami Tytan oraz autoryzacja immobilisera przyciskiem PA schemat 6 
 
Tryb pracy 2: PAGER ALARM FABRYCZNY CAN - pager odczytujący wyzwolenie alarmu fabrycznego 
z magistrali CAN 
 
- podłączenie wykrywające alarmowanie, z kontrolą wejść, stanu  
uzbrojenia systemu alarmowego, stacyjki, wejść:    schemat 3 
 
- podłączenie niezbędne do realizacji zdalnej blokady pojazdu lub  
sygnalizacji alarmowej immobilisera:      schemat 4 
 
- autoryzacja immobilisera pilotem Joker, sterowanie zamkiem  
centralnym pilotami Tytan oraz autoryzacja immobilisera przyciskiem PA schemat 6 
 
Podłączenie modułu AUX kanału dodatkowego     schemat 5 
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SCHEMAT 1 - Tryb 1 - pager do wykrywania alarmowania dowolnego systemu alarmowego 
(bez monitorowania stacyjki, uzbrojenia systemu oraz stanu wejść) 
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SCHEMAT 2 - Tryb 1 - pager do wykrywania alarmowania dowolengo system alarmowego 
oraz monitorowania stanu stacyjki, stanu uzbrojenia systemu, stanu wejść  
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SCHEMAT 3 – Tryb 2 – pager OEM CAN do monitorowania alarmu fabrycznego 
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SCHEMAT 4 – Tryb 1/2 – dodatkowe podłączenie niezbędne do realizacji funkcji zdalnej 
blokady (antynapad) z sygnalizacją 
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SCHEMAT 5 – Moduł programowanego wyjścia kanału dodatkowego AUX 
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SCHEMAT 6 – podłączenie odbiornika RF i przycisku PA 
Autoryzacja immobilisera pilotem Joker / sterowanie centralnym zamkiem pilotami Tytan 

 

 


