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PMH SWAN 

PMH SWAN Server firmy PARADOX prepája ústredne PARADOX s inštalačnou 
firmou (BabyWare) a s užívateľom (aplikácia Insite Gold). Ľahko a  rýchlo. 

Žiadne smerovanie portov, žiadne verejné IP adresy. Všetko je veľmi jednoduché pre každého. 
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 Internetové alebo GPRS/LTE spojenie s ústredňami PARADOX. 

 Kontrola komunikácie s ústredňou 24/7 s hlásením straty 
spojenia. 

 Automatické pripojenie PCS a IP modulov na PMH SWAN Server. 

 Bez akéhokoľvek nastavovania sietí, portov a smerovania. Veľmi 
jednoduché pre každého. 

 Kryptovaná komunikácia bez akéhokoľvek ukladania údajov na 
PMH SWAN Servri, ktorý slúži iba na sprostredkovanie spojenia. 

ZÁKLADNÝ POPIS 

INŠTALÁCIA  

 ústredňa SPECTRA SP (6.1 a viac), MAGELLAN (4.8 a viac), EVO192 (4.6 a viac), EVOHD (4.5 a viac) 

 komunikácia cez internet IP150-SWAN (4.10 a viac) 

 komunikácie GPRS PCS250-SWAN (4.0 a viac) 

 komunikácia LTE PCS260-SWAN (4.0 a viac) 

PRIHLÁSENIE NA PARADOX PMH SWAN SERVER 

 Modul IP alebo PCS (po zadaní APN) sa ihneď po pripojení a oživení prihlási na 
PMH SWAN Server. 

 Prihlásenie je automatické a nevyžaduje zo strany technika žiadne nastavenie. 

 Dátová komunikácia je kompatibilná s väčšinou firewallov. 

NADVIAZANIE KOMUNIKÁCIE – TECHNIK - BabyWare  

 Pre vzdialené pripojenie cez PMH SWAN je potrebný BabyWare verzie 5.0.15 a viac. 

 V BabyWare je potrebné zadať iba SN číslo ústredne + heslo a je možné naviazať 
spojenie s ústredňou. 

 Takáto zostava umožňuje úplné montážne programovanie, nastavenie a 
monitorovanie systému (lokálne programovanie cez modul 307USB ostáva zachované). 
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UŽÍVATEĽ 

 Užívateľ môže používať mobilnú aplikáciu Insite GOLD.  
 
IP150 SWAN  

 PMH SWAN + Insite GOLD. 

 Ovládanie systému (zaarmovanie, odarmovanie, premosťovanie slučiek, video z PIR kamier). 

 PUSH notifikácia na mobilnom zariadení. 
 
PCS2xx SWAN  

 PMH SWAN + Insite GOLD 

 Ovládanie systému (zaarmovanie, odarmovanie, premosťovanie slučiek, video z PIR kamier). 

 PUSH notifikácia na mobilnom zariadení. 

UŽÍVATEĽSKÉ FUNKCIE INSITE GOLD 

 signalizácia poplachu  

 stav slučiek  

 prístup (iba pre ACCESS) 

 pamäť poplachov  

 stav častí  

 armovamie, odarmovanie  

 ovládanie a stav PGM 

 

Obchodné podmienky Insite GOLD  

 Aplikácia je k dispozícii pre iOS a Android zadarmo. 

 V aplikácii je spoplatnený každý objekt (ústredňa). 

 Poplatok na 1 objekt je stanovený: 1 rok 10 USD, 3 roky 25 USD (september 2017). 

 Pre odskúšanie aplikácie s ústredňou je k dispozícii jeden skúšobný mesiac zadarmo. 

 Predaj a správa aplikácie je v plnom rozsahu pod kontrolou firmy PARADOX. 

 Používanie PMH SWAN bez mobilnej aplikácie sa nespoplatňuje (komunikácia technika 
s ústredňou). 

 

Inštalácia aplikácie Insite GOLD 

 Užívateľ si stiahne a nainštaluje aplikáciu Insite GOLD do svojho mobilného zariadenia. 

 V aplikácii Insite GOLD vloží SN ústredne. 

 Vytvorí si svoj účet na PMH SWAN Servri. 

 Vyberie si 1 mesiac zdarma, alebo spôsob platby. 
 
Užívateľ rozhodne, či mu postačuje ovládanie klávesnicou, ovládačom alebo prístupovou kartou, 
alebo bude využívať aplikáciu Insite GOLD. 



 

4 

Topásová 54, 040 11 Košice, tel./fax: 055/6432908 

 

VÝHODY PMH SWAN SERVRA 

 Rýchle pripojenie bez nastavovania. 

 PHM SWAN Server slúži len na nadviazanie spojenia ústredne a 
aplikácie/BabyWare. 

Postup prihlásenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝHODY APLIKÁCIE INSITE GOLD 

 Pripojenie je dostupné v miestach s prístupom k internetu pomocou 
smartfónu. 

 Kompletný prehľad o ústredni a všetkých objektoch, ku ktorým má užívateľ 
prístup. 

 Aplikácia Insite GOLD umožňuje videoverifikáciu objektu pri použití HD78F. 

Náhľady obrazovky ovládania 
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DOPLŇUJÚCE OTÁZKY 
Je možné použiť PMH SWAN Server na staršie ústredne? 

Pripojenie cez PMH SWAN Server je možné pre ústredne Spectra SP, Magellan MG, EVO192 a EVOHD s 
modulom IP150/HD78F, pričom je potrebné použiť verzie firmware ústrední a IP150, ktoré podporujú SWAN 
Server. Pred upgradom firmware odporúčame sa s nami poradiť. 
 
Je možné pre PMH SWAN Server použiť staršie komunikačné moduly IP150 a PCS250? 

Moduly IP150 a PCS250 upgradovať na verziu firmware, ktorá podporuje SWAN Server. Firmware s podporou 
SWAN Servra je dostupný pre moduly IP150, PCS250, PCS250G, PCS260, PCS265. 
 
Podporuje PMH SWAN Server WinLoad? 

Program WinLoad nepodporuje PMH SWAN Server. PMH SWAN Server je podporovaný iba programom 
BabyWare v.5.0.15 a viac. 
 
Koľko užívateľov sa môže pripojiť k jednej ústredni a koľko to bude stáť? 

Platba je za ústredňu a počet užívateľov aplikácie Insite GOLD nie je obmedzený, ale v jednom okamihu môže 
byť pripojená na ústredňu iba jedna aplikácia Insite GOLD. Je to vlastnosť PMH SWAN Servra, pretože sa jedná 
iba o sprostredkovanie prepojenia aplikácie a ústredne bez ukladania údajov na PMH SWAN Servri. 
 
Ku koľkým ústredniam sa môžem pripojiť? 

V jednej aplikácii Insite GOLD môže byť zapísaných viacero ústrední, ale za každú je potrebné uhradiť poplatok 
(okrem mesačnej skúšobnej doby). 
 
Môžem ukončiť platenú službu na PMH SWAN Servri? 

V okamihu, keď vyprší termín predplatenej služby PMH SWAN Servra konkrétnej ústredne a nedôjde k úhrade 
ďalšej platby, končí funkčnosť konkrétneho objektu v aplikácii Insite GOLD. 
 
Je spojenie z BabyWare viazané na platenú službu PMH SWAN Servra? 

Ak je IP alebo PCS modul pripojený do internetu, ústredňa sa automaticky prihlási na PMH SWAN Server so 
svojím SN a je možné spojenie z programu BabyWare. Nie je potrebná registrácia z aplikácie Insite GOLD. 
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