
SSi-435                             GSM kommunika tor egyseg
 bemenettel es 4 kimenettel

A keszulek rendeltetese

Az Ssi-435 GSM kommunika tor egyseg egy olyan negy bemenettel, es negy kimenettel
rendelkezoGSM alapu kommunika tor egyseg, mely ¨na llü an is alkalmas a bemenetek va ltoza sait,
illetve az ott erzekelt kí l¨nfele esemenyek szü beli lejelentesere a felhaszna lü (mobil) telefonja ra,
vagy esetleg a felhaszna lü a ltal megadott egyeb vonalas keszí lekre. Ma sreszt a keszí lek alkalmas a
felhaszna lü a ltal genera lt parancsok azonnali tova bbıta sa ra, mely a 4 db ¨na llü , egya ramk¨r¨s,
reles kimenetei  reven  va ltozatos  intezkedest,  beavatkoza st  (riaszta st, feny-, es hangjelzest, ki-, es
bekapcsola st) tesz lehetove.
Ezenkıví l a modul ki-, es be-
menetei a llapota folyamato-
san, illetve tetszoleges ido-
pontban, es ba rmikor leker-
dezhetok, kepet kapva ezzel
egy ellenorzott, es felí gyelt
rendszer minden a llapota rü l.
A modul ki- es bemeneteinek
a llapotlekerdezhetosege k¨-
vetkezteben a kiadott paran-
csok vegrehajta sa ıgy azonnal
ellenorizheto. Az ıgy kialakı-
tott lehetoseg-csoportokkal a
felhaszna lü azonnal informa -
ciü t kap vedett, vagy megve-
dendorendszererol, lehetose-
get kap a beavatkoza sra,   ıgy

eza ltal lenyegesen megnoa rendszere (laka sa, gepja rmˆve, nyaralü ja, iroda ja, stb) vedhet˜sege is.
Belsokapcsolü í zemÍ ta pegysege folyta n a kommunika tor egyseg szeles ta pfeszí ltseg tartoma ny-
ban, csekely fogyaszta ssal mellet í zemel, +10V es +15V k¨z¨tt, ıgy ta pot kaphat aka r k¨zvetlení l
a gepkocsi akkumula tora rü l is, vagy ba rmilyen +12V k¨rí li, minimum 800mA a ramot szolga ltatni
tudü ta pegysegr˜l. A ta pfeszí ltsegek megletet, es annak nagysa ga t a kommunika tor rendszeresen
ellenorzi, es alacsony volta eseten az esemenyt a felhaszna lü  sza ma ra azonnal lejelenti. 

A kommunika tor audiü bemenete, es kimenete folyamatos lehetoseget teremt a felhaszna lü
sza ma ra, hogy GSM vagy vezetekes telefonja rü l - a kommunika tor audiü vegfok er˜sıtojenek
bekapcsola sa val - hangja t bekapcsolja es hallhatü va tegye az orz¨tt rendszerben, illetve objektum-
ban elore letelepıtett (lehetoleg rejtett) hangszü rü n keresztí l az esetlegesen ott tartü zkodü k sza ma ra.
Igy figyelmeztetest adhat, mielott - az ottlevok akarata tü l fí ggetlení l Á kí l¨nfele beavatkoza st
eszk¨z¨l. (pl. biztonsa gtechnikai celu kamera t, vagy egyeb adatr¨gzıt˜ eszk¨zt indıt, tova bbi
kummunika ciü t kezdemenyez, feny,- es hangjelzest ad, stb., esetleg ipari eszk¨z¨ket, kapcsolü kat,
szelepeket vezerel, stb.) vagy ma sokat tilt (gepkocsi gyu jta s, í zemanyag szivattyu tilta s, ta p-
feszí ltseg lekapcsola s, stb., vagy ipari alkalmaza s eseten az elobbieket za rja, stb.) Opciü kent lehe-
toseg van a kommunika tor egyseghez (celszerÍen egy jü l elrejtett) mikrofon csatlakoztata sa ra is,
mely segıtsegevel a tulajdonos, es az objektumban levok k¨z¨tt egy behallgata s jellegÍ, vagy egy
fullduplex jellegÍ, kihangosıtott kommunika ciü valü sıthatü meg. Ennek vezerlese szinten a
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felhaszna lü tü l fí gg. A kommunika tor egyseg rendelkezik egy nyomü gomb bemenettel is. Ez leheto-
seget ad pl. egy pa nikjelzes leada sa ra is. Ugyanez a nyomü gomb szolga l a kommunika tor panel
alapa llapota, vagyis a gya ri a llapot visszaa llıta sa ra is. A nyomü gomb annak benyomott a llapota
mellett, a panelr˜l levett, majd neha ny ma sodperc mu lva visszaadott ta pfeszí ltseggel a memü ria
tartalma t¨rlodik (telefonsza m, PIN kü d, felhaszna lü i kü d, stb.) es visszaa ll a gya ri a llapot. A gya ri
a llapot szerint:

Telefonsza m:    000000000000000              
Felhaszna lo i ko d: 1234

A kommunika tor neha ny felhaszna lü -specifikus informa ciü t is kell, hogy ta roljon, igy pl. a
felhaszna lü saja t kü dja, illetve a felhaszna lü saja t mobil, vagy vezetekes telenonja nak hivü sza ma.
Ezek neha megva ltoz(hat)nak, ıgy a processzor a ltal is kezelheto, belsomemü ria ba kerí ltek ezek az
adatok. Az EEPROM ma s egyeb, a rendszer mÍk¨desehez szí kseges adatot is ta rol, de azokat a
felhaszna lü  nem tudja megva ltoztatni.  

 A felhaszna lü a kommunika tor interface-tol (mobil)telefonja ra az ala bbi esemenyekr˜l kap
í zenetet - szü beli k¨zlessel Á annak bek¨vetkezte uta n:

� Ta pfeszultseg / akkumula tor hiba
� 1-2-3 vagy 4-es bemenet aktıv a llapotba kerult
� 1-2-3 vagy 4-es bemenet passzıv a llapotba kerult
� pa nikjelzes riaszta s (pa nik nyomo gomb)
� Egyeb mˆ szaki hiba

A llapotlekerdezes eseten a kommunka tor az ala bbi a llapotjelenteseket tudja leadni, illetve -
szinten szü beli k¨zlessel - az ala bbi í zeneteket tudja genera lni, es tova bbıtani a felhaszna lü  fele:

� Modul kikapcsolt/bekapcsolt a llapotban
� 1-2-3 vagy 4es bemenet aktıv/passzıv a llapotban
� 1-2-3 vagy 4-es kimenet aktıv/passzıv a llapotban
� Modul behallgata s es/vagy beszo la s a llapotban
� Modul alacsony ta pfeszultseg hiba
� GSM terer˜ szint  (csak a magyar verziü ban)

A keszulek m˝k�dese es menurendszere:

A GSM kommunika tor elsodleges í zeme folyama n Á ha a modul elesıtett a llapotban van,
valamint a modul memü ria ja ervenyes telefonsza mot tartalmaz - a bemenetein bek¨vetkezett
va ltoza s kapcsa n kommunika ciü t indıt. A GSM kommunika tor interface kiolvassa a memü ria bü l a
szí kseges ta rcsa za si szekvencia t, valamint a ta rcsa zandü sza mot. Ezek dekü dola sa uta n ta rcsa z. Ha
a felhaszna lü t nem eri el, akkor u jra ta rcsa z, ¨sszesen negy alkalommal. Ha í zenetr¨gzıt˜ van,
akkor ra mondja az í zenetet, ha nincs, akkor befejezi a kommunika ciü t. A hıvü sza ma elkí ldese
k¨vetkezteben a hıvott fel ıgy kes˜bb meg ertesí l az esemenyekr˜l. Ha a hıvott fel felveszi a
telefont, a kommunika tor bemondja a bej¨tt esemenyt, majd nyugta za sra va r 4 ma sodpercet, es
megismetli az í zenetet. Ha a tizedik bemonda st sem k¨veti a felhaszna lü a lltal t¨rten˜ nyugta za s, a
kommunika tor vonalat bont. Nyugta za s hata sa ra (a * gomb lenyoma sa) a keszí lek az í zenetet
levettnek ertekeli, es negyjegyˆ felhaszna lü i kü dot ker. Ha rossz kü dot kap, akkor azt bemondja, es
4 ma sodpercen belí l u jra kü dot ker. A negyedik rossz, vagy be nem í t¨tt kü d uta n ezu ttal is vonalat
bont. A helyes kü d beí teset a modul nyugta zza, majd parancskü dot ker. 
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A parancsko d t�bbfele lehet, melyek az ala bbiak:

1-es gomb: bemenetek a llapotlekerdezese.
2-es gomb: kimenetek a llapotlekerdezese.
3-as gomb: kimenetek a llita sa. 

(Almení  1-4 nyomü gomb 1-4-es kimenetek a ta llita sa)
4-es gomb: beszü la s es behallgata s
5-¨s gomb: behallgata s  
6-as gomb: panel elesıtes/kikapcsola s kerese
7-os gomb: GSM terer˜lekerdezes 
9-es gomb: mü dosıta sok (Almení : saja t kü d, telefonsza m)
0-s gomb: segıtseg keres (mení rendszer ismertetese)
*    gomb: nyugta za s (lejelenteskor)
#    gomb: visszalepes almení b˜l a f˜mení be, vagy kilepes es kapcsolat bonta s a fomení bol.

A mü dosıta sok mení pontban ha a megadandü telefonsza mok helyere 15 db 0-s sza mjegy
kerí l, akkor a kommunika tor semmilyen esemeny hata sa ra sem fog kommunika ciü t kezdemenyezni.
(pl. service mü d). Ennek ellenere a kommunika tor felhıvhatü marad, es a helyes bejelentkezes uta n
adott parancsokat tova bbra is vegrehajtja.  

Tekintettel a mobiltelefonok gyakorlatban mutatott a ltala nos viselkedesere, a modulok
kommunika ciü kepessegenek, mindenkori megorzesenek erdekeben feltetlení l szí ksegesse va lt
alkalmankent a telefonok kikapcsoltata sa, majd neha ny ma sodperc uta n t¨rtenovisszakapcsoltata sa,
illetve a ha lü zatra valü visszajelentkeztetese. A fenti telefon procedu ra napi gyakorisa ga nem adhatü
meg elore, fí gg a ha lü zat a llapota tü l, az adott helyen mert tererotol, stb. (Megfelel˜ kondıciü k
eseten erre elvileg nagyon ritka n kerí lhet sor) Egy-egy ilyen reset folyamat idotartama 10-12 mp, a
ha lü zat a llapota tü l fí ggoen. Ezalatt az interface csak a telefonnal kommunika l, ıgy az ezalatt
beerkezett kí l¨nfele jelzeseket nem tudja figyelembe venni. 

A keszulek parameterei 

Ta pfeszí ltseg: 13.2V  (+5V / -3V)
Alacsony ta pfesz. kí sz¨bszint 10.8V
Akkumula torfigyeles folytonos
Nyugalmi a ramfelvetel 55 mA
A tlagos a ramfelvetel (kommunika l) 270 mA
Maxima lis a ramfelvetel 640 mA (relek behu zva, kommunika l, es kihangosıt)
Bemenetek sza ma 4
Bemenetek aktıvak +12V szinten
Kimenetek sza ma 4
Kimenetek aktıvak 1 a ramk¨r¨n za rtak
Bels˜ audiü  er˜sıt˜ teljesıtmenye 1W
Kimenetek sza ma 1 db
Beepıtett hangí zenetek sza ma 59
Kommunika ciü s mü dozat hang + DTMF
GSM ka rtyatelefon tıpusa Wavecom Wmoi3
Kiadhatü  parancsok sza ma 12 (hozza rendelt nyomü gombok szerint)
Kommunika ciü  a GSM telefonnal ETSI soros, ketira nyu , folytonos 
Programozhatü sa g telefonon keresztí l   
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