
Ssd-405     Ipari GSM alapu  vevokartya IIC fel¨ lettel
    biztonsagtechnikai  eszkézék jelzesvetelere

Az Ssd-405 digita lis vonali vevoka rtya egy biztonsa gtechnikai eszk z̈, mely PC kompatibilis
sza mıtégepekbe helyezheto SSx-101-es tıpusu vonali vevoka rtya IIC felű lettel kialakıtott verziéja.
Alkalmas a kű l n̈fele megfigyelni kıva nt, vagy vedett objektumokban letelepıtett kű l n̈fele riaszté-
k z̈pontok GSM vonalon, voice ű zemmédban t r̈teno, Contact ID protokollal mõk d̈o riaszté-
k z̈pontok ada sa nak vetelere, dekédola sa ra, a tmeneti ta rola sa ra, valamint tova bbıta sa ra a k z̈ponti
egyseg fele. A vonali vevoka rtya szabva nyos IIC felű lettel rendelkezik, protokolja nyitott, adatfel-
dolgoza st vegz˜, vagy felű gyeleteti szoftvert ba rki fejleszthet ra . 

A modul kiza rélag egyetlen csatlakozéaljzaton keresztű l csatlakozik a k r̈nyezetehez, az IIC
felű leten kıvű l ma r csak +5 vagy +12V-os ta pfeszű ltseget igenyel. A TELIT GM360-as ipari GSM
modul antenna kivezetese nem a k z̈ s̈ csatlakozén, hanem n̈a lléan t r̈tenik. A hıva st
kezdemenyezni nem kepes, kiza rélag a bej v̈o hıva s fogada sa ra alkalmas, kiza rélag DTMF alapu
Contact ID kommunika ciét fogadni kepes  GSM  alapu  egycsatorna s vonali vevoka rtya  alapvetoen
ket reszbol a ll. A GSM
oldali resz mõk d̈teteset
az elso mikrokontroller
vegzi. Hıva s hata sa ra a
kapcsolat felepű l, az
elso processzor csak az
ada st veszi. Az egy-egy
adatcsomag leada sa t k -̈
vetoen a vevoka rtya a
vett adatokat ellenorzi.
Ha a vett adat megfele-
lo, akkor nyugta zza azt,
majd tova bbıtja a ma so-
dik processszor a ltal ki-
alakıtott a tmeneti ta rolé
sza ma ra, illetve - a vett adatokat reszben feldolgozva - a tadja a k z̈ponti egyseg sza ma ra a kia-
lakıtott szaba nyos IIC buszfelű leten keresztű l. Az adé, vagyis a riaszték z̈pont az ada s befejezese,
valamint a vevo nyugta za sa uta n vonalat bont, a GSM-es vevoka rtya visszaa ll alapa llapota ba. A
vevoka rtya ma sik resze, a ma sodik mikrokontroller segıtsegevel az elsotol vett adatokat ta rolja egy
256 esemeny (ada s) ta rola sa ra alkalmas RAM (FIFO jellegõ) meméria ban, valamint a kapcsolat-
tarta st es az adattova bbıta st vegzi a k z̈ponti egyseg fele az IIC felű leten keresztű l. Ezen mikro-
kontroller mõk d̈teto programja nak lenyege az, hogy az els˜ mikrokontrollertol azonnal a tvehesse
az adatokat, leta rolja, majd a lehet˜ leggyorsabban tova bbıtsa a k z̈ponti egyseg fele. A vevoka rtya
processzora  rendszeresen figyeli a GSM modul a llapota t, a GSM modult rendszeresen lekerdezi. 

A vevoka rtya ezert rendelkezik neha ny saja t belso ű zenettel is, melyeket alkalmankent saja t
maga genera l. Ezen ű zenetek a modul norma l mõk d̈esevel kapcsolatosak, illetve ezeken keresztű l
lehet ellen˜rizni a modul helyes ű zemet is. Ha annak mõk d̈ese megfelel˜, akkor a rendszer figyel
tova bb, ha a GSM a ltal kű ld ẗt (vagy nem kű ld ẗt) va lasz nem megfelelo, akkor szoftveresen
reseteli, illetve ha szű kseges, akkor azt ki- es be kapcsolja, illetve u jra feljelentkezteti a ha lézatra,
eza ltal ismet ű zemkepes a llapotba hozza. A modul ıgy folytonosan ad eletjelet, valamint ellenorzi a
GSM modul tererejet, ha lézati a llapota t. Szű kseg eseten korriga lja a modul mõk d̈eset, illetve fel-,
es lejelentkezteti azt. Ezekrol minden esetben ű zenetet is kű ld a k z̈ponti egyseg fele.
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A vevoka rtya alkalmas mind vonalas telefonra csatlakoztatott riaszték z̈pontok ada sa nak
vetelere, mind pedig Ssk-305, Ssk-405, Ssk-502, Ssk-605, es Ssk-702 -es GSM interface modulok
a ltal illesztett riaszték z̈pontok GSM-en t r̈teno ada sainak vetelere egyara nt. A biztonsa gtechnikai
rendszerek kommunika ciéja ıgy - alkalmanke nt, vagy uzemszer�en e s ve glegesen is - a vonalas
telefonrél teljes mertekben a tteheto GSM alapu ra, nem rontva es nem cs k̈kentve ezzel az adata t-
vitel biztonsa ga t. 

Egyidoben egy-egy k z̈ponti egysegben aka r negy darab vevoka rtya is bekerű lhet, n v̈elve
ezzel a rendelkezesre a llé kommunika ciés csatorna k sza ma t, es lecs k̈kentve ezzel az esetlegesen
sorbana llé, es kommunika ciéra va rakozé riaszték z̈pontok sza ma t. 

A k z̈ponti egysegben az Ssd-405 - s̈ vevoka rtya es a hasonlé IIC felű lettel rendelkezik, es
hasonléan ipari kivitelõ Ssd-612-es telefonvonali vevoka rtya egyidoben is jelen lehetnek, mivel
illeszto felű letű k hardveresen es szoftveresen is teljesen azonos. Ezzel mindket a tviteli rendszer
egyszerre haszna lhaté, n v̈elve ezzel az a tvitel biztonsa ga t.

Parameterek:

Ta pfeszű ltseg: +12V     Komm. protokol:             DTMF Contact ID
Kommunika cié: voice     FIFO RAM merete:            256 esemeny
Nyugalmi a ram: 55 mA     GSM modul tıpusa:   TELIT GM360
Maxima lis a ramfelvetel: 280 mA
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