
Ssk �  502 GSM interfece modul
riaszto k¨zpontok szamara

   Az Ssk-502 interface egy tetszo leges riaszt´k z̈ponthoz illesztheto olyan GSM interface
egyse g, mely bizonyos esetekben alkalmas a telefonvonali kommunikaci´t kiva ltani hasonl´
forma tumu, de GSM alapu kommunikaci´ra. Az interface minden esetben - val´s ido ben - kiza l´lag
csak a tengedi a kommunikaci´t, azt nem va ltoztatja meg, e s nem is alakıtja a t. Az interface
kifejezetten riaszt´k z̈pontok DTMF Contact ID alapu kommunikaci´janak GSM alapon t r̈te no
a tvitele re ke sz– lt, Telit GM-360 ipari GSM modul segıtse ge vel. 

1. Az interface mu k¨dese:

Az interface a megfelelo csatlakoztatasi pontjai a ltal ű a 12-15V-os tapfesz– lte gen kıv– l - a
riaszt´ke sz– le k telefonvonal bemenete re. Alapesetben az interface egy jelfog´ segıtse ge vel a bej v̈o
telefonvonalat csak a tengedi n̈-
magan, kommunikaci´ban nem
vesz re szt. A modul a ltalaban
passzıv a llapotban van. Az ipari
GSM modult ugyanakkor rend-
szeresen leke rdezi. Ha annak
mõk d̈e se megfelel˜, akkor a
modul figyel tovabb, ha a GSM
modul va lasza nem megfelelo ,
akkor azt szoftveresen reseteli,
ha sz– kse ges, akkor azt ki-, e s
bekapcsolja, illetve ujra felje-
lentkezteti a mobil ha l´zatra,
eza ltal a GSM interface-t isme t
– zemke pes a llapotba hozza. A
modul mõk d̈e se igen egyszerõ
ugyanakkor viszontmindenke p
egyiranyu. Rajta kifele  telefona l-
ni ugyan lehet, aka r a riaszt´k z̈pont, aka r egy ke zibe-sze lo szama ra, de a modul kintro l ma r nem
hıvhat´, no hıvast nem fogadja. A ke sz– le k - nagy biztonsaggal - csak a DTMF alapu Contact ID
kommunikaci´ a tvitele re alkalmas, mas kommunikaci´s formak a tvitele bizonytalan. 

Ha az Ssk-502 GSM interface modul nem e szlel norma lis telefonvonali fesz– ltse get, akkor
aktıv a llapotba ker– l. Ilyenkor a panelon lo vo egyik rele a tkapcsol, e s a riaszt´k z̈pontot az Ssk-502
GSM interface modulhoz illeszti. Ugyanakkor a panel - a riaszt´k z̈pont egy z´na jahoz illesztheto -
rele s kimenete szinte n a tkapcsol, e s ıgy a k z̈pont GSM vonalon a telefonvonali hiba t azonnal leje-
lenti a fel– gyeleti rendszer szama ra, ha ennek z´nafelprogramozasa (a helyes k´dtabla bea llıtasa)
elo zo leg ma r egyszer megt r̈te nt. A telefonvonal visszaa llta utan a riaszt´k z̈pont isme t a vonalas
telefonnal ker– l kapcsolatba, isme t azon tud majd kifele kommunika lni. A riaszt´k z̈pont utan
csatlakoztatott telefonke sz– le k(ek), telefax, e s egye b vonalas ke sz– le kek szama ra szinte n lesz
vonal, de a ke zibesze lo n, illetve a kij v̈o vonalon egy, (a vonalast´l elte ro ) ta rcsahang hallhat´,
mely eza ltal utal a GSM – zemm´dra. A besze lgete s, a kommunikaci´ leheto se ge ıgy viszont
tovabbra is fenna ll. A ke sz– le k minden tovabbi ne lk– l csatlakoztathat´ ba rmely anal´g
telefonk z̈pont valamely kimenete re is, ıgy az interface haszna lataval ű a megfelelo ha l´zatba
iranyul´ hıvasok esete ben ű jelento s k l̈tse gcs k̈kente s e rheto  el.  
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Tekintettel a ke sz– le k rendeltete se re, fele pıte se re, a GSM ha l´zatok, valamint a GSM alapu
kommunikaci´ saja tossagaira, az ott fellelheto ja rule kos zavarokra, illetve zajokra, valamint az
a tvitel ero sen te rero  f– gge se re, az interface mõk d̈tete se ne hany megszorıtast is tartalmaz: 

a.  A riaszt´k z̈pontot (a biztos a tvitel e rdeke ben) - csak DTMF alapu, konkre tan csak a
      Contact ID (point ID) alapu kommunikaci´ra javasoljuk. Mas kommunikaci´k haszna lata
 esete ben az a tvitel igen bizonytalan. Megfelelo  te rero  esete n a GSM kommunikaci´

jela tviteli val´szınõse ge a fenti kommunikaci´s forma haszna lata esete ben nem marad el a
 vonalase t´l.

b.  A ta rcsaztatas kiza r´lag DTMF alapu lehet. A pulzusos ta rcsaztatas nem mˆk d̈ik. 
c.  A riaszt´k z̈pont telefonszam felprogramozasa teljes e rte kõ (teljes hosszusagu) kell, hogy

 legyen (pl. 06-76-xxx-xxx, vagy 06-30-xxx-xxxx, stb.)
d.  Az interface modul esetlegesen kitelefona lasra is haszna lhat´, de GSM alapu, kintro l indıtott

 hıvast fogadni nem tud, mivel csengeto  a ramk r̈rel a modul nem rendelkezik.   
e.  Az interface modul - specia lis csatlakoztatasa a ltal - kiza r´lag ERICSON GM22-es ipari

 GSM modullal – zemeltetheto , tetszo leges SIMM ka rtyaval.

2. A LED dio dak jelentese

A GSM interface panelen, a panel jobb fels˜ re sze ben a ke sz– le k sta tusanak, az esetleges
hibajelze sek kijelze se re, az alabbi piros, z l̈d e s sa rga LED di´dak tala lhat´k az alabbi
hozza rendelt funkci´kkal:

- On (piros) A GSM modul – zemke sz a llapota t jelzi. Bekepcsolas utan kb. 10 mp-cel ki 
kell gyulnia, e s e gve kell maradnia.

- Hearthbit (z l̈d) E letjel, 1 mp-es peri´dussal villognia kell. Ha GSM kommunikaci´ kezdo -
dik, a villogas lea ll, a LED e gve marad a kommunikaci´ ve ge ig.

- On-Hook (piros) Csak GSM – zemm´dban vilagıt, ha a kommunikaci´ folyik.

- Dial-Data (z l̈d) Ta rcsaztataskor, valamint a k z̈pont adatk– lde sekor, minden egyes szam 
elk– lde sekor r v̈id ido re felvillan. Ezzel elleno rizheto  a ta rcsazas is, e s a 
kommunikaci´ megkezde se, illetve annak kıse rlete is.

- Line-way (sa rga) Norma l – zemm´dban, alapesetben vilagıt, ha a modul a telefonvonalra
kapcsol´dik, a kommunikaci´kor a riaszt´k z̈pont azon "megy ki". Elleno -
riztetheto  vele a telefonvonal, illetve egy minima lis vonali fesz– ltse g 
megle te.

- GSM-way (sa rga) GSM – zemm´dban vilagıt, alapesetben elalszik. Az elo bbi LED di´da 
ellentettjeke nt – zemel, a vonala tkapcsol´ rele nek megfelelo en.

- Signal (z l̈d) GSM te rero figyelo  (visszajelz˜) LED. Ha ero sen vilagıt, j´ a te rero , biztos a
kommunikaci´. Gyenge bb fe nyereje a te rero , e s ıgy majd a kommunikaci´ 
esetleges, e s bizonytalan volta ra utal. Ha a LED nem vilagıt, kapcsolat, e s 
kommunikaci´ biztosan nem j n̈ le tre.  
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Az  Ssk-502  GSM interface bek¨tese:

Az interface az alabbi rajz alapjan a k¨vetkez�  csatlakoztatasi pontokkal rendelkezik:

1. Tapfesz– ltse g csatlakoz´
2. Telefonvonali csatlakoz´
3. Riaszt´k z̈pont telefonbemeneti csatlakoz´
4. Riaszt´k z̈pont z´nacsatlakoz´ (telefonvonal ű hibakimenet)
5. SIMM ka rtya csatlakoz´
6. Antenna csatlakoz´

A tapfesz– ltse g csatlakoz´ polaritasf– ggo , baloldali fele a pozitıv pontja. A telefonvonali
csatlakoz´k polaritas-f– ggetlenek, hasonl´an a rele kimenet / z´nabemenet csatlakoz´ja is az. A
SIMM ka rtya t a foglalataban e rintkezo ivel a panel fele kell behelyezni. Az antenna csatlakoz´
hasza lata egye rtelmõ, az antenna elhelyeze se a ke sz– le kto l lehet˜leg tavolabb, megfelelo te rero
biztosıtasa mellett kell, hogy t r̈te njen. Az antenna k z̈eli haszna lataval emelkedik a ke sz– le kben
induka l´d´ zaj.

Specifikacio k:

Tapfesz– ltse g: 12ű15V DC Minima lis telefonvonali fesz– ltse g:      8V DC 
Nyugalmi a ramfelve tel: 100 mA alatt Telefonvonali fesz– ltse gfigyele s:       30 mp-enke nt
Max. a ramfelve tel: 280 mA GSM telefontıpus:       Telit GM360
Kommunikaci´s forma: DTMF Contact ID  
Ta rcsaztatas: DTMF (teljes szam 06-xx-xxx stb.)
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