
Sms é  108/118 SMS alapu   interfece modul
riasztok z̈pontok sza ma ra

   Az Sms-108/118 egy olyan ipari GSM alapu interface modul, mely 8 db f¨ggetlen, es
optocsatolt bemenettel, valamint 8 db egya ramko ro s reles kimenettel rendelkezik, ahol a felhaszna lő
a bemenetek va ltoza sairől egy-egy el˝ re bea llıtott tartalmu SMS-ben ertes¨l, illetve egy-egy SMS-
sel a reles kimenetek a llapota is va ltoztathatő. O na llő egysegkent is, vagy riasztőko zpontok melle
kiegeszıt˝ kiommunika torkent is egyara nt haszna lhatő. Ta pfesz¨ltsegkent, illetve optős bemenetei
aktiva la sa ra 8-30V ko zo tti egyenfesz¨ltseget igenyel. Felprogramoza sa neha ny SMS segıtsegevel
ko nnyen elvegezhet˝ , illetve a 8 bemenet mindegyike egy-egy max. 16 karakter hosszu sa gu nevvel
egy-egy SMS-ben elnevezhet˝ . A modul rendelkezik egy negy karakteres kőddal is, melyel ıgy
megakada lyozhatő, hogy illetektelen a modult letilthassa, vagy esetleg a tprogramozhassa. Minden
modul ezenkıv¨l rendelkezik egy-egy 6 bites azonosıtőval is, mely a modulon egy DIP kapcsolőval
bea llıthatő. A bea llıtott 0-63 ko zo tti azonosıtőminden ¨zenet fejleceben megjelenik, ıgy lehet˝ seget
teremtve arra, hogy max. 64 db modul egyetlen ha lőzatban ¨zemeljen, es ¨zeneteik egy ko zponti
sza mıtőgepen jelenjenek meg, es ker¨ljenek feldolgoza sra. 

1. Az interface m˝ k d̈ese:

Alapesetben a GSM interface egy szolga ltatő-f¨ggetlen ipari GSM modullal, PIN-kőd
nelk¨li el˝ fizeteses vagy felto lt˝ s SIM ka rtya val a kiva lasztott GSM ha lőzatra feljelentkezve SMS
alapu kommunika ciőra kesz a llapotban a ll. A m–ko deshez sz¨kseges adatok, ıgy a szolga ltatő SMS
ko zpont sza ma, a fogadő GSM kesz¨lek telefonsza ma, stb. egy-egy maghata rozott tartalmu  SMS-sel
programozhatő fel, hasonlőan
a modul PIN kődja hoz, illetve
a bemenetek max. 16 karakter
hosszu elnevezesehez. Szinten
programozhatő a bemenetek
visszaa lla sa nak elk¨ldese is. A
bemenetek va ltoza sakor a
megva ltozott bemenet neve is
elk¨ldesre ker¨l, megko nnyıt-
ve annak beazonosıthatősa ga t.
A kimenetek nem nevezhet˝ k
el, de egy-egy k¨lo n lekerdez˝
SMS-sel lekerhet˝ a modul
minden bea llıtott parametere,
valamint a bemenetek es a ki-
menetek pillanatnyi a llapota.
A programoző  SMS ¨zenetek
mindegyike - az ellen˝ rizhet˝ seg kedveert - nyugta za sra ker¨l, hiba s tartalmu SMS-ra a va lasz
hiba¨zenet lesz. A modul kikapcsola s uta n sem felejti el a bea llıtott ertekeket, sem a bemenetek
nevet vagy a kimenetek a llapota t, stb. ıgy a ta pfesz¨ltseg megjelenese uta n zavartalan m–k¨dese
folytatődik. A modul az ipari GSM modult rendszeresen lekerdezi. Ha a GSM modul m–ko deset
megfelel˝ nek ıteli, akkor a modul figyel tova bb, ha a GSM va lasza nem megfelel˝ , vagy leszakadt a
ha lőzatről, akkor kikapcsolja azt, majd visszakapcsolja es u jra feljelentkezteti a ha lőzatra, es ezzel
ismet ¨zemkepes a llapotba hozza. A modul kompletten ipari GSM modullal, antenna val, de doboz
nelk¨l  Sms-108  nev alatt, bedobozolt verziőja pedig SMS-118  nev alatt kaphatő.



2. A LED dioda k jelentese

A GSM interface panelen, a panel oldala n kesz¨lek sta tusa nak, az esetleges hibajelzesek
kijelzesere, az ala bbi piros, zo ld es sa rga LED diőda k tala lhatők k¨lo nfele funkciőkkal, lentr˝ l
felfele, az ala bbi sorrendben: 

- +12V (piros)      Az interface ¨zemkesz a llapota t jelzi. Bekepcsola s uta n egve kell maradnia.

- GSM on (piros)     A GSM modul ¨zemkesz a llapot. Bekepcsola s uta n kb.10 mp mu lva ki kell gyu ladnia,  
    majd folyamatosan egve kell maradnia.

- GSM hearthbit     GSM eletjel,  kb 1 mp-es periődussal villognia kell. Gyors villoga s: SIM ka rtya problema,
    PIN kőd rajtamaradt, esetleg ha lőzati zavar. Csak a szolga ltatőhoz feljelentkezett a llapota -
    ban vila gıt a fenti frekvencia val.

- Hearthbit (zo ld)    Az interface elektronika ja nak eletjele. Bekapcsola s uta n elalszik, es csak a modul felje-
    lentkeztetese uta n villog 1mp-es id˝ vel. Gyors villoga sa eseten a modul nem ¨zemkesz, 
    vagy nem m–ko dik megfelel˝ en (terer˝ , SIM ka rtya, vagy PIN kőd problema)

- Hook (piros)         A kesz¨lek kommunka ciőja ko zben vila gıt, ekkor van kapcsolatban a vev˝ kesz¨lekkel.

3. Az  Sms-108  modul bek ẗese:

Az interface az ala bbi rajz alapja n a ko vetkez˝  csatlakoztata si pontokkal  rendelkezik:

- Ta pfesz¨ltseg csatlakoző
- Optocsatolt bemenetek
- Reles kimenetek
- Antennacsatlakoző (GSM-en)

A ta pfesz¨ltseg megfelel˝ csatlakoztata si pontjain 8-30V-os ta pfesz¨lteget igenyel.
Optocsatolt bemeneteire szinten 8-30V ko zo tti egyenfesz¨ltseg kapcsolhatő, a "C" (ko zo s) pontokra
annak negatıv, a bemenetekre annak pozitıv oldala. A kimenetek egya ramko ro s kimenetek, terhel-
het˝ seg¨k max. 48V fesz¨ltseg es max. 1A terhel˝ a ram. A relek egyik pontja (polarita sf¨ggetlen)
szinten ko zo s, "C" ponttal van jelo lve. A panelen egy 6 pontos DIP kapcsolő segıtsegevel a llithatő
be a modul sorsza ma 0-63 ko zo tt. A Telit GM862 tıpusu ipari GSM modem MMCX-es antenna
csatlakoza ssal rendelkezik, mely a modul oldala n tala lhatő.



Az SMS-108 optocsatolt bemenetei a bemeneteket galvanikusan leva lasztja k a modul bels˝
a ramko rer˝ l, hogy a rendszer zavartalanabbul tudjon ¨zemelni. A leva laszta s nem ko telez˝ , ha a
modul bemenetei csak kontaktust kapnak, ıgy ebben az esetben az SMS modul es a bemenetek
ta pla la sa to rtenhet aka r ko zo s forra sből is, ıgy azonos ta pfesz¨ltseggel.

3. Az  Sms-108   SMS interface felprogramoza sa:

Az SMS_108 panel minden parancsot egy va lasz SMS k¨ldesevel nyugta z. A va lasz SMS
tartalma t¨kro zi a megva ltoztatott parameter, illetve a kimenetek es bemenetek mindenkori
a llapota t. Ha a kiadott parancs helytelen, es a modul nem tudja azt ertelmezni, akkor a va laszkent
egy "Hiba" tartalmu SMS-t k¨ld vissza. Bekapcsola skor a bemenetek csak beolvasődnak es ekkor
ezt veszi majd a kesz¨lek alap-a llapotnak. Riaszta st csak az ehhez kepest to rten˝ va ltoza sok fognak
okozni, es az SMS-ben az u j bemeneti kombina ciő fog elmenni. A kesz¨lek alapa llapotba hoza sa
(resetelese) a bekapcsola s el˝ tt feltett jumper hata sa ra jo n letre. Ekkor a telefon-bea llita sok,
telefonsza mok to rlo dnek, az SMS ko zpont es a felhaszna lő telefonsza ma is 0 lesz. A PIN kőd
visszaa ll 1234-re a visszaa lla s kődja 0 lesz (nem k¨ld visszaa lla st) a kimeneti relek kikapcsolt
a llapotba ker¨lnek. A kesz¨lek feleledese uta n a ro vidza rat a jumperr˝ l feltetlenul le kell venni !
Programozaskor legel˝ sszo r is az SMS ko zpont sza ma t kell megadni, k¨lo nben nem va laszol a
kesz¨lek az egyes felprogramoza si utasıta sokra, es nem is riaszt.

Kikő ldhet�  SMS parancsok:

1. !#1234c36309888000 ahol 1234 a kesz¨lek PIN kődja
c parancs az SMS ko zpont bea llıta sa t jelenti

            36309888000 az SMS ko zpont sza ma nemzetko zi forma tumban
(itt pl. Westel)

2. !#1234t36305010125 ahol 1234 a kesz¨lek PIN kődja
t parancs a felhaszna lő telefonsza ma nak bea llıta sa t jelenti
36305010125 a felhaszna lő sza ma nemzetko zi forma tumban

3. !#1234u9876 ahol 1234 a kesz¨lek regi PIN kődja
u parancs a felhaszna lő PIN kőd va ltoztata sa t  jelenti
itt pl. 9876 lesz a kesz¨lek u j PIN kődja

4. !#1234v1 ahol 1234 a kesz¨lek PIN kődja
v parancs a visszaa lla s k¨ldes bea llıta sa t jelenti, jelenleg 1=be
(V uta n 1=be,  0=ki)

5. !#1234r ahol 1234 a kesz¨lek PIN kődja
r a bea llıta sok lekerdezesenek parancsa t jelenti

          va lasz SMS pl.: U:1234_D:010101_C:36309888000_T:36305010125_V:1
       ahol U -user, D -panel kődkapcsolő a lla sa, C - SMS ko zpont sza ma,

T - felhaszna lő telefonsza ma, V - visszaa lla s k¨ldese 1=On 0=off

6. !#1234s ahol 1234 a kesz¨lek PIN kődja
s a bemenetek es kimenetek lekerde lekerdezesenek parancsa

          va lasz SMS pl.: Unit:01010 In:00000000 Out:00000000
       ahol Unit -panel kődkapcsolő a lla sa, In Á bemenetek a llapota 1-8-ig,

Out Á kimenetek a llapota 1-8-ig



7. !#1234Rel2_on ahol 1234 a kesz¨lek PIN kődja
Rel2 a kettes kimenet a llıta sa t jelenti
_on a fenti kimenetet bekapcsolja  ( _off  parancs kikapcsolja azt)

          va lasz SMS pl.: Unit:01010 In:00000000 Out:00000000
       ahol Unit -panel kődkapcsolő a lla sa, In Á bemenetek a llapota 1-8-ig,

Out Á kimenetek a llapota 1-8-ig

7. !#1234Xn_alacsony szint ahol 1234 a kesz¨lek PIN kődja
n a kimenetek sorsza ma 1-t˝ l 8-ig
_ uta n a szo veg beıra sa, max 16 bet– lehet (itt pl.: alacsony szint)

 
8. !#1234Xn? ahol 1234 a kesz¨lek PIN kődja

n a kimenetek sorsza ma 1-t˝ l 8-ig
?  Az n-dik kimenethez tartoző szo veg lekerdezese.

         Va lasz SMS pl.: Unit:010101_X1:alacsony szint

Riaszta s eseten a modul pl. Ilyen ¨zenetet k¨ld:

Unit:01010 In:00000100 Out:00000000 alacsony szint

ahol 01010 a kesz¨lek sorsza ma (azonosıtőja)
In 00000100 a bemenetek aktua lis a llapota
Out 00000000 a kimenetek aktua lis a llapota
alacsony szint a va ltozott kimenethez tartoző, el˝ re beırt nev,
jelen esetben az "alacsony szint" kifejezes

     

Specifika ciok:
 

Ta pfesz¨ltseg: 12Á30V DC GSM telefontıpus:       Telit GM862
Nyugalmi a ramfelvetel: 40-210 mA alatt Frekvenciasa v: 900/1800MHz
A ramfelvetel elengedett relekkel: 40 mA Kommunika ciő: SMS  
A ramfelvetel behu zott relekkel: 210 mA Antenna csatl.: MMCX
Max. a ramfelvetel 470 mA

Panel hosszu sa ga:    128 mm
Panel szelessege:       61 mm

 Panel magassa ga:      18 mm


