
Ssc �  301 GSM interfece modul telefonke szule kek, 
kozpontok szama ra

   
Az Ssc-301 interface egy tetszo leges telefonkeszulekhez, vagy telefonkõ zpont valamely

vonalkimenetehez illeszthet˜ olyan GSM interface egyseg, mely megfelel kõ rulmenyek kõ zõ tt teljes
mertekben alkalmas a hagyoma nyos telefonvonalat kiva ltani, es rajta hagyoma nyos telefonkeszulek
segıtsegevel, a telefonvonalihoz hasonlú de GSM alapű kommunika ciút folytatni. Az interface
megfelelo  csatlakoztata si  pontjai a  12-15V-os  ta pfeszultegre,  az antenna csatlakozún keresztul az 
az antenna ra, valamint
a vonalas telefonkeszu-
lekre, es - ha van, - akkor
maga ra a telefonvonalra.
Alapesetben az interface
egy jelfogú segıtsegevel
a bejõ v˜ telefonvonalat
csak a tengedi õ nmaga n,
az esetleges kommunika -
ciúban nem vesz reszt, es
a hagyoma nyos ertelem-
ben vett telefona la st,
telefonbeszelgetest sem
zavarja meg. A modul
ilyenkor passzıv a llapot-
ban van. Ugyanakkor eb-
ben az a llapota ban  rend-
szeresen figyeli a telefonvonali feszultseget, valamint az ipari GSM modul a llapota t. A telefon-
vonali feszultseg meglete eseten a modul megmarad passzıv a llapota ban, es a GSM modult tova bbra
is rendszeresen lekerdezi. Ha annak m–kõ dese megfelelo , akkor a modul figyel tova bb, ha a GSM
modul va lasza nem megfelelo , akkor szoftveresen reseteli, ha szukseges, akkor azt ki-, es be-
kapcsolja, illetve űjra feljelentkezteti a ha lúzatra, eza ltal ismet uzemkepes a llapotba hozza. Ha az
interface modul nem eszlel norma lis telefonvonali feszultseget, akkor aktıv a llapotba kerul. Ilyenkor
a panelen levo rele a tkapcsol, es a megfelelo sorkapocsra bekõ tõ tt telefonkeszuleket, vagy telefon-
kõ zpont vonali kimenetet a GSM modulhoz illeszti. A GSM uzemmúdban ilyenkor a modulra kõ tõ tt
telefonkeszulek(ek), telefax, es egyeb keszulekek sza ma ra lesz vonal, illetve ta rcsahang, de a telefon
kezibeszelo ben, illetve a kijõ vo telefonkeszulek-vonalon egy (a vonalastúl kismertekben eltero )
ta rcsahang hallhatú, mely eza ltal utal a GSM uzemmúdra. A beszelgetes, a kommunika ciú leheto -
sege ıgy viszont tova bbra is fenna ll. 

A modulon egy kapcsolú segıtsegevel beva laszta s valúsıthatú meg. A ha rom pontos DIP
kapcsolú sorban a 20-as, 30-as es 70-es kõ rzet, vagyis mobilszolga ltatú elo va lasztúja. Ta rcsa za skor
a bea llıtott kõ rzetsza mok eszlelese eseten a modul eldobja a hagyoma nyos telefonvonalat, es a
tova bbiakban a mobilon keresztul valúsıtja meg a hıva st, illetve epıti fel a kapcsolatot, jelento s
kõ ltsegmegtakarıta st biztosıtva ezzel a felhaszna lú sza ma ra.

A keszulek minden tova bbi nelkul csatlakoztathatú ba rmely analúg telefonkõ zpont valamely
kimenetere is, ıgy haszna lata val û a megfelelo ha lúzatba ira nyulú hıva sok eseteben û jelento s
kõ ltsegcsõ kkenes erheto el. Ceges elo fizetesek eseten a ceg dolgozúi kulõ nbõ zo ta voli telephelyek
eseten is kõ ltsegmentesen tudja k egyma st hıvni.
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A GSM modul telefonkeszulek oldali kimenete teljes ertek– kõ rt alkot, teljes ertek– telefon-
vonalkent szerepel. A GSM aktıv uzemmúdja ban a bejõ vo hıva s esetere csengetfeszultseget, eza ltal
jellegzetes csengetest genera l, mely kismertekben elter a telefonvonalon megszokott csengetesto l û
eza ltal is a GSM uzemmúd kõ nnyen felismerheto .

Tekintettel a keszulek rendeltetesere, felepıtesere, a GSM ha lúzatok, valamint a GSM alapű
kommunika ciú saja tossa gaira, az ott fellelhet˜ ja rulekos zavarokra, illetve zajokra, valamint az a t-
vitel ero sen terero  fuggesere, az interface m–kõ dtetese neha ny megszorıta st is tartalmaz: 

a.  A GSM modul "handsfree" uzemmúdja miatt a kinti fel beszedkor gyenge visszahalla st,
      saja t hangja nak visszhangja t hallja. Ez annak kõ vetkezmenye, hogy a GSM egyseg hang
          kimenete es bemenete galvanikusan õ ssze van kõ tve, ıgy az ide kis kesessel (mivel GSM
 rendszerro l van szú) a megerkezett hang egy tõ rt resze visszaindul a kinti fel fele, majd 

ismet kis kesessel egy tõ rt resze megerkezik.  Az ıgy kialakult visszhang merteke azonban
 nem kulõ nõ sebben zavarú.

 b.  A ta rcsa ztata s kiza rúlag DTMF alapű lehet. A pulzusos ta rcsa ztata s itt nem m–kõ dik. 

c.  A kezdemenyezett hıva s teljes ertekˆ (teljes hosszűsa gű) kell, hogy legyen, ıgy pelda ul 
06-76-xxx-xxx, vagy 06-30-xxx-xxxx, stb.

d.  Az interface modul û specia lis csatlakoztata sa a ltal - kiza rúlag csak Ericson GM22, vagy
GM25 ipari GSM modullal uzemeltetheto , tetszo leges SIMM ka rtya val.

 

A LED diÉda k jelente se

A GSM interface panelen, a panel kõ zepso reszeben a keszulek sta tusa nak, az esetleges
hibajelzesek kijelzesere, az ala bbi piros, zõ ld es sa rga LED diúda k tala lhatúk az ala bbi hozza -
rendelt funkciúkkal:                  

� E letjel (piros) E letjel, 1 mp-es periúdussal villognia kell. Ha GSM modul 
mˆkõ deseben zavar a llna ello , akkor a LED elkezd gyorsan villogni.

� Onhook (sa rga) Csak GSM uzemmúdban vila gıt, ha a kommunika ciú folyik. Annak 
kezdetekor bekapcsol, es leteteleig vila gıt. 

� Te rer˝  (zold) GSM terer˜figyel˜ (visszajelzo ) LED. Ha er˜sen vila gıt, jú a terero , 
biztos a kommunika ciú. Gyengebb fenyereje a terer˜, es ıgy majd a 
kommunika ciú esetleges, es bizonytalan volta ra utal. Ha a LED nem 
vila gıt, kapcsolat, es kommunika ciú biztosan nem jõ n letre.  

Specifika ciÉk:
 

Ta pfeszultseg: 12V û 15V DC
Nyugalmi a ramfelvetel: 80 mA alatt
Max. a ramfelvetel: (GSM kommunika ciú) 320 mA
Ta rcsa ztata s: DTMF (teljes telefonsza mmal 06-xx-xxx stb.)
Minima lis telefonvonali feszultseg: 42V DC 
Telefonvonali feszultsegfigyeles: 30 mp-enkent
GSM telefontıpus: Ericson GM22, GM25
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