
Ssi-680/690                SMS alapu  GSM kommunikator egyseg
 8 bemenettel es 8 kimenettel

A kesz¨ lek rendeltetese

Az Ssi-680 e s Ssi-690 GSM kommunikator egyse g egy olyan nyolc bemenettel, e s nyolc
kimenettel rendelkezoSMS alapu kommunikator egyse g, mely ¨nallü an is alkalmas a bemenetek
valtozasait, illetve az ott e rze kelt kí l¨nfe le eseme nyeket SMS-ben lejelenteni a felhasznalü
mobiltelefonjara, vagy egy szamıtü ge pre k¨t¨tt SMS alapu vev˝egyse g segıtse ge vel megfelel˝
szoftver segıtse ge vel a szamıtü ge pen megjelenıteni. A GSM alapu interface ne hany specialis tartal-
mu   SMS  segıtse ge vel programozhatü  fel, ıgy a telefonszam,  SMS k¨zpont szama, eseme nyek, stb.
A modul ¨sszesen 8 db
12V-os bemenetekkel, e s
szinte n 8 db optocsatolt
kimenetekkel rendelkezik.
A bemenetek valtozasai
egy-egy SMS-t indıtanak,
mıg a kimenetek allapotai
modulra kí ld¨tt specialis
tartalmu SMS-sel allıtha-
tü k be. Az Ssi-690 szamu
verziü RS-232 portjan
keresztí l szamıtü ge pen is
megjelenıtheti egy tavoli
modul allapotat, ıgy ez a
modul akar egy vev˝mo-
dulke nt is szerepelhet.
Alkalmazasi lehet˝se ge
igen  sokre t� lehet,  sokfe -
le kihelyezett eszk¨z e s (ital-, e desse g-, jate k-, cigaretta-, stb.) automata leke rdezhet˝, illetve
veze relhet˝ altala. A rendszer a GSM modult allandü an figyeli. Ha annak m�k¨de se megfelel˝,
akkor a modul figyel tovabb, ha a GSM modul valasza nem megfelel˝, akkor szoftveresen reseteli,
ha szí kse ges, akkor azt ki-, e s be kapcsolja, illetve u jra feljelentkezteti a halü zatra, ezaltal isme t
í zemke pes allapotba hozza. A modulhoz akkumulator is illeszthet˝, ıgy ve ges ideig a szí netmentes
ellatasa is megoldott. 

A tapfeszí ltse gek megle te t, e s annak nagysagat a kommunikator rendszeresen ellenorzi, e s
alacsony volta esete n az eseme nyt a felhasznalü szamara azonnal lejelenti, lehet˝se get teremtve
ezzel az id˝beni beavatkozasra. A ke szí le k 13.8V - 15V k¨z¨tti tapfeszí ltse get ige nyel a 12V-os
sege dakkumulator t¨lthet˝se ge e rdeke ben, de akkumulator ne lkí l 12V feszí ltse ggel is mar
m�k¨d˝ke pes.

Parameterek:

Tapfeszí ltse g: 12V-15V GSM modul tıpusa:   Telit GM-360
Kommunikaciü : SMS Komm. protokol:  9600,N,8,1
Nyugalmi aram: 35 mA
Maximalis aramfelve tel: 680 mA
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