
General Information
TTE Combo is an universal communication module, that can be connected to any panel 
capable to transmit CID events, including Eclipse Series. The module transmits the incoming 
events to AJAX SP Pro server through LAN and/or GPRS network. The general application of 
the module is to send alarm messages to monitoring center or end-user. 
The module can be mounted into the panel’s box or into small plastic box (SB-U) suitable for 
wall mounting.
The user also can remotely control the outputs of TTE Combo and to program the module via 
AJAX WEB software application.

Programming
The TTE Combo module can be programmed by means of ProsTE - special programming 
software. For more information please refer to the distributer of this equipment or visit 
http://www.teletek-electronics.com 

Technical Specifications
• Main power supply: 9-30V     (no tolerance), reversed polarity protection;
• Current consumption:
       - Normal operation mode (standby): 100mA
      - Maximal consumption: 200mA
• Time for filtration of signals incoming at I/O: 0.3sec;
• 2 Outputs: OC type (Open Collector);
• 1 Input:  Tamper/NC to GND;
• Micro USB input for direct PC connection;
• GPRS working frequencies: 850/ 900/1800/ 1900 MHz;
• Antenna connector: SMA 50Ohm, internal mounted;
• Operating temperature: -20°C ÷ +60°C;
• Jumper for restoring of the default factory settings;
• Dimensions: 73x108mm.

Обща информация
TTE Combo е универсален комуникационен модул, който може да се използва с всеки 
алармен панел с възможност за предаване на събития по протокол CID, включително 
панели серия Eclipse. Модулът предава входящите събития към сървър AJAX SP Pro по 
GPRS и/или LAN канал. Основното приложение на TTE Combo е за изпращане на 
алармени съобщения до мониторинг център или краен потребител. Модулът е подходящ 
за монтаж директно в кутията на алармения панел или в малка универсална кутия (SB-U) 
подходяща за монтаж на стена. 
На потребителя се предоставя и възможност за дистанционно управление на изходите на 
модула, програмиране и наблюдение чрез потребителско приложение AJAX WEB.

Програмиране
TTE Combo се програмира със специализиран софтуер за програмиране ProsTE. За 
повече информация се обръщайте към  доставчика на това оборудване или 
посетете: http://www.teletek-electronics.bg

Технически характеристики
• Основно захранване: 9-30V      (без толеранс), защита от обърнато захранване;
• Консумация:
       - Нормален работен режим (готовност): 100 mA
      - Макс. консумация: 200mA
• Време за филтриране на сигналите 
постъпващи на I/O: 0.3 сек;
• 2 Изхода: OC тип (Отворен колектор);
• 1 Вход: Тампер/NC към GND;
• Микро USB вход за конфигуриране на устройството;
• GPRS честотни обхвати : 850/ 900/1800/ 1900 MHz;
• Антенен конектор: SMA 50Ohm, вътрешен;
• Работна температура: -20°C ÷ +60°C;
• Джъмпер за възстановяване на заводските настройки;
• Размери: 73x108mm.
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Installation Instruction
Инструкция за инсталиране 

ATTENTION: 
Carefully read through this manual prior to 
installing the device!
This manual is subject to change without 
notice!

ВНИМАНИЕ: 
Прочете описанието внимателно преди 
да инсталирате устройството!
Производителят си запазва правото на 
промени без предизвестие!

TTE Combo 
ver. 4.1.x

Teletek Electronics JSC
Address: 14A Srebarna Str.,

1407 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 9694 700

http://www.teletek-electronics.com
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Elements Description / Описание на елементите
B - Mounting holes/ Монтажни отвори
C - Terminal row/ Клеморед:
       ± 9-30Vdc - Power supply of the module/ Основно захранване на модула
       In1 - Input, suitable for connection of Tamper switch/ Вход, подходящ за
       свързване на Тампер ключ;
       Out1/2 - Outputs, OC type, switching current up to 100mA/ Изходи, 
       ОС тип, комутират ток до 100mA;
       GND - Common Ground/ Обща маса.
D - SIM Holder / Гнездо за SIM карта
E - Micro USB Interface/ Mикро USB Интерфейс
F - Antenna/ Антена (SMA 50Ω)
G - Jumper to restore of the factory settings*/ Джъмпер за възстановяване на 
       заводските настройки* 
H - LED Indication**/ Светодиодна (LED) Индикация**:
       PSTN - LED for presence of PSTN telephone line/ Светодиод за
       наличие на PSTN телефонна линия. 
       Main Receiver - LED for Main Receiver status/ Светодиод за статуса на   
       Основна приемна станция 
       Backup Receiver - LED for Backup Receiver status/ Светодиод за статуса на
       Резервна приемна станция 
I - RSSI LEDs - Signal strength (GPRS)**/ Сила на сигнала (GPRS)** 
J - PSTN Line RJ11 standard connector/ RJ11 стандартен конектор за 
       свързване към телефонна линия
K - Terminal for connection to the control panel digital communicator/ 
       Клема за свързване към цифровия комуникатор на контролния панел
L - LAN network connector/ Конектор за LAN мрежа**:

  Ѓ - LED LAN Action / Светодиод показващ активност.

  ‚ - LED LAN Link / Светодиод показващ свързаност към мрежово устройство. 
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* Put  a  jumper  to  reset  the  module  parameters  by  default./ За възстановяване на заводските 
настройки на изводите се поставя  джъмпер.
** The detailed description of the LED indication is shown on page 2/ Подробно описание на индикацията 
е дадено на стр. 2.
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Connection diagram / Схема на свързване LED Indication

Светодиодна индикация 
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Action

Действие

Description

Описание

The PSTN line is missing or it is unavailable. 

PSTN линията не е свързана или не е достъпна. 

Lights OFF

Не свети

Lights ON

Свети

The PSTN line is available.

PSTN линията е достъпна.

The signal strength is poor (from -111 to -91 dBm).

Качеството на сигнала е ниско (от -111 до -91 dBm).

The signal strength is good (from -90 to -70 dBm).

Качеството на сигнала е добро (от -90 до -70 dBm).

The signal strength is very good (from -69 to -51 dBm).

Качеството на сигнала е много добро (от -69 до -51 dBm).

Blinking
Slow
(1 sec)

Мига
бавно
(1 сек)

Blinking
Fast
(0.25 sec)

Мига
бързо
(0.25 сек)

Green

Зелено

Successful connection with the Main Receiver station via the Main IP address and 
the Main communication media (GPRS/LAN).

Установена връзка с Основна Приемна Станция през основен IP адрес и 
Основна комуникационна медия (GPRS/LAN).
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Legend:      

   - The LED is ON;     

   - The LED is OFF. 

Легенда:      

   - Свети;     

   - Не свети. 
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ATTENTION: If the terminals A1 and B1 are not used for connection of a telephone device the 
terminals must be terminated with a 220k resistance! If the A1 and B1 terminals are missing the 
resistance of 220k must be connected to A and B terminals!/
ВНИМАНИЕ: Ако към клеми A1 и B1 няма свързан телефонен апарат, те трябва да се 
терминират с резистор 220k! Ако клеми А1 и В1 липсват в конфигурацията на панела, 
резисторът 220k трябва да се свърже към клеми А и В!

Digital communicator/
Цифров комуникатор

Initial power-up / Първоначално включване

1. Set the parameters of ТТЕ Combo module using 
ProsTE programming software.
2. Turn off the power supply (main and back-up) of the 
control panel.
3. If GPRS module used - switch off the PIN 
protection code of the SIM card and place it into the 
SIM interface holder of the TTE Combo module.
4. If LAN module used - connect the LAN network cable.
5. Connect the PSTN line to the module. Note: There is 
no polarity of the connection!
6. Connect the module to the panel - see the connection 
diagram.
7. Turn on the power supply (main and back-up) of the 
control panel. 
8. Wait for the connection with the Main and/or Backup 
Receiver station - up to 90 sec the Main/Backup 
Receiver LEDs are blinking in red. The established 
connection is indicated with blinking in green.
9. Check the signal strength of the available 
GSM/GPRS network  - 2 or 3 RSSI LEDs are lighting on 
in green. 
10. The module is in normal operation mode - the PSTN 
LED lights on in green, and Main/Backup Receiver 
LEDs are blinking in green (depends on the application).
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1. Настройте параметрите на TTE Combo модул 
чрез специализиран софтуер за програмиране 
ProsTE. 
2. Изключете захранването на контролния панел 
(основното и батерията).
3. Ако ще се използва GPRS - изключете 
проверката за PIN код на SIM картата и я поставете в 
гнездото на платката на модула.
4. Ако ще се използва LAN - свържете мрежовия кабел.
5. Свържете PSTN линията. Забележка: Не се изисква 
спазване на поляритет за връзката.
6. Свържете модула към панела следвайки диаграмата 
на свързване.
7. Включете захранването на контролния панел 
(основното и батерията).
8. Изчакайте за свързване към Основна и/или 
Резервна Приемна станция - до 90 сек. светодиоди 
Main/Backup Receiver мигат в червено. При 
установяване на връзка светодиодите мигат в зелено.
9. Проверете силата на сигнала на наличната 
GSM/GPRS мрежа - 2 или 3 светодиода RSSI светят в 
зелено.
10. Модулът е в нормален работен режим - светодиод 
PSTN свети в зелено, а светодиоди Main/Backup 
Receiver мигат в зелено (зависи от конкретното 
приложение).

Connection of a Tamper switch (optional)/ Свъзване на ключ Тампер (опция)

220k

!

!

Red

Червено

No connection with the Main Receiver station. Possible problem with the used 
communication media GPRS or LAN. 
• Possible troubles with the SIM card (GPRS media):
  1. The SIM card is missing.
  2. The SIM card could not register to the available GSM/GPRS network.
  3. Active PIN code for verification.
 • No signal/link.
 • Wrong configuration (Server type, IP, Port, Encr. Key, etc.)

Липса на връзка през Основна Приемна Станция. Наличие на проблем с основна
комуникационна медия GPRS или LAN. 
• Проблем със SIM картата(GPRS комуникационна медия):
  1. SIM картата липсва.
  2. SIM картата не може да се регистрира към наличната GSM/GPRS мрежа.
  3. Проверката за PIN код не е премахната.
 • Липса на сигнал/връзка.
 • Грешно конфигуриране (тип на сървър, IP, порт, кодиращ ключ, и т.н.).

Orange

Оранжево

There is at least 1 transmitted and received (confirmed) event in a 3 sec. time interval. 

Наличие на поне 1 изпратено и получено (потвърдено) събитие в интервал 
от 3 секунди. 

Successful connection with the Main Receiver station via the Main IP address and the 
Backup communication media (GPRS/LAN).

Установена връзка с Основна Приемна Станция през основен IP адрес и 
Резервна комуникационна медия (GPRS/LAN).

Green-
Orange

Зелено-
Оранжево

LED indication for the Backup Receiver station. The description is the same as the one for the Main Receiver. 

Индикация за статуса на Резервна Приемна Станция. 
Описанието е същото, както това за Основна Приемна станция 

RJ-45
(LAN 

connector
indication)

RJ-45
(индикация 

на LAN 
конектора)

LED LAN Action. The LED is blinking when there is activity on the link; 
otherwise, the LED is on.

Светодиод показващ активност. Светодиодът мига при наличие на 
активна връзка; свети постоянно при липса на активност.

LED LAN Link. The LED is lit on when there is a link to an Ethernet device; 
otherwise the LED is off.

Светодиод показващ свързаност към мрежово устройство. Светодиодът 
свети постоянно при наличие на връзка с устройството; при 
липса на връзка - не свети.

LAN 
Status

LAN 
Статус
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