


1.    MobilCom-700 modul rendeltetése

A  MobilCom-700 GPRS  modul  egy  DTMF CiD alapú,  telefonvonali  kommunikációra
alkalmas  riasztóközpontokhoz  illeszthető,  vagy önállóan  is  használható  GPRS,  Voice  és  SMS
kapcsolaton alapuló  GSM modul.  A  67x63 mm-es nyomtatott áramköri lapon lévő  elektronika
alkalmas a leg-gyakrabban szerelt riasztóközpontok Contact ID alapú kommunikációinak vételére,
nyugtázására,  és GPRS, Voice vagy SMS kapcsolattal történő továbbítására a felügyeleti központ
felé,  és  a  teszt  nyomógombja  állapotát  GPRS vagy  SMS üzenetben  szintén  lejelenti,  GPRS
üzemében Enigma II protokol szerint. A modul OC kisáramú kimenete hívószám felismertetésen
alapúló  rácsengetés hatására,  vagy SMS-sel előre programozott időre  monostabil  vagy  bistabil
távkapcsoltatást  tesz lehetővé. A 10-15V közötti tápfeszültséget  igénylő,  kártyafüggetlen GPRS
átjelző  a  riasztóközpont  dobozában,  annak  tápjáról  üzemelhet,  SMA  csatlakozós  mágneses
antennáját  a doboz tetején célszerű elhelyezni.  A 2 IP címet és  3 db SMS számot kezelni  tudó
átjelző modul minden lényeges paramétere a hozzátartozó ingyenes letöltő szoftverünkkel számító-
gép USB portján keresztül programozható, így a riasztóközpont  CiD alapú kommunikációjához a
modul  önálló  távjelzéséhez  és  távkapcsoláshoz  szükséges  paraméterek,  különféle  Contact  ID
kódok, a ki- és bemenet minden CiD kódja és parancsa, a különféle felhasználói telefonszámok és
IP címek egyaránt. 

2.  A MobilCom-700 modul felépítése

A MobilCom-700 riasztóközponthoz illeszthető GPRS alapú GSM interface modul annak
teljes kiépítésében az alábbi külső-belső funkcionális elemekből-egységekből áll:

➢    10-15V táp fogadása

➢     12V-os Tip-Ring áramhurok

➢    pánik bemenet

➢     reset gomb / kézi teszt gomb

➢     USB programozói csatlakozó

➢     6 db LED kijelző 

➢     GSM modul

➢     GSM antenna  

➢     letöltő szoftver  

➢    műanyag panelrögzítő csapok

        A modul a négy sarkában elhelyezett furatok, és a panelhez mellékelt rugós műanyag rögzítő
csapokkal célszerűen a riasztóközpont dobozában kerülhet elhelyezésre. Tápfeszültséget a központ
tápjáról  vagy akkumulátoráról kaphat,  Tip-Ring pontjai  a  riasztóközpont  Tip-Ring bemenetére
csatlakoznak, talpas mágneses antennáját (cserélhető) a központ doboza tetején célszerű elhelyezni.
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3.   A Tip-Ring (riasztó) bemenete

 A  MobilCom-700 bekapcsolt  állapotában  a  riasztóközpontot  és  az  önálló  bemeneteit
figyelő,  a  GSM  modult  folytonosan  lekérdező,  és  azt  állandóan  GPRS  kapcsolatban  tartó
elektronika. A felprogramozásának megfelelő időközönként automata tesztkódot küld a felügyeleti
rendszer felé a folytonosan kiépített GPRS kapcsolatán keresztül, az Enigma II protokol szerint, és
megvárja a központ által visszaküldött, és hasonló formátumú nyugtázó jelet. A zöld sorkapcsokra
kivezetett  Tip-Ring pontokon  keresztül  a  riasztóközpont  számára  vonalfeszültséget  ad
folyamatosan,  beemelésekor  tárcsahangot  indít.  A tárcsahang  hatására a tetszőleges hívószámra
felprogramozott központ tárcsáz, majd a modul a szabványos 2300/1400Hz-es dual-handshake jelet
küldi a riasztó-központ számára. A riasztóközpont a vett handshake jel hatására elkezd adni, amely
adást  a  GPRS átjelző  modul  a  GPRS kapcsolaton keresztül leadja  a  vevőközpont  számára.  Az
onnan beérkező nyugtázó jel hatására 1400Hz-es kiss-off  jellel jelenti a központ számára a vételt
és továbbítást.  Az  adás folyamán  az előbbi  ciklus  mindaddig  folytatódik,  míg  a riasztóközpont
eseménypuffere ki nem ürül. 

4.   A modul OC (open kollektoros) kimenete

A GSM átjelző OC (open kollektoros) kimenet mind  hívószám felismertetéses rácsengetés
hatására, mind  SMS parancs hatására is  működhet. A kimenethez tartozó idő  0-ra állítása  esetén
bistabil  üzemre vált át. Így SMS parancs hatására a kimenet bekapcsol, és úgy is marad, míg meg
nem kapja  a  kikapcsolás  parancsot.  Rácsengetés hatására a kimenet  alternál,  vagyis  ha  be volt
húzva akkor elenged, ha el volt engedve akkor pedig behúz. Pillanatnyi állapota a rácsengetésből
adódik,  mivel  a  kimenet  bekapcsolásakor a  felprogramozásnak megfelelő  számú  kicsengés után
fogja bontani a vonalat, a kikapcsolásakor pedig a kikapcsoláshoz beírt számnak megfelelő számú
kicsengés után bont. A kimenethez tartozó behúzási  idő 1-99 mp-re történő beállítása esetén az
monostabil üzemre vált át, és SMS parancs vagy programozott telefonszámról történő rácsengetés
hatására a kimenet behúz, és meghatározott ideig benntart. A felprogramozott idő letelte után pedig
a kimenet magától kikapcsol.  A kimenenetek max.  24V feszültség mellett, legfeljebb  100 mA-es
árammal terhelhetők, mely azt jelenti, hogy a kimenetek csak pl. központ élesítésre-kikapcsolására
(kulcsos kapcsoló bemenet) és azok elemeinek  kiszolgálására (fény-hangjelző,  zóna kiiktatása,
resetelés, stb.) alkalmasak. A kimenetek közvetlenül 230V-os hálózati berendezések működtetésére
csak “megrelézve”  alkalmasak! 

5.   A modul test/reset bemenete

   A  MobilCom-700 GPRS  modul  dedikált bemenettel  rendelkezik.  A  teszt/reset
nyomógombos bemenete rövid, 3 mp-nél rövidebb nyomásának hatására GPRS üzemmódban kézi
tesztkódot küld a felügyeletre,  a felprogramozásnak megfelelő  kódokkal,  visszaállással együtt. A
nyomógomb folyamatos, a 3 mp-et meghaladó nyomvatartása hatására a modul resetelődik, de ezt
előbb lejelenti a felügyeleti központnak is, majd a modul ezután ténylegesen is újraindul. 
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6.    A  led diódák jelentése

             A kommunikáció a panelen lévő 8 db szines led segítségével nyomonkövethető, kis gyakor-
lattal alkalmas a modul működésének azonnali ellenőrzésére.   A legalsó, zöld színű  HB (heartbit) 
nevű életjel led által ellenőrizhető a modul működőképessége, a modul
normál működése folyamán 1mp-es gyakorisággal villog. A piros színű,
“St” jelölésű led az ipari GSM modul működését mutatja, a bekapcsolt
modul az üzemmódjától függően villogtatja  a ledet.  A riasztóközpont
beemelt állapota a “HK” (Hook) piros leden látható, beemelt állapotban
fog  világítani.  A  DTMF kommunikáció  folyamatát  a  “DT” feliratú
sárga led dióda mutatja, mely a kommunikáció folyamán tárcsázáskor és
az  eseményriport  küldésekor  villan  fel,  az  elküldött  karaktereknek
megfelelően. A “HS” piros színű led a kisoff és handshake jelek esetén
villannak fel, mely jeleket az átjelző modul küldi a riasztóközpont felé a
kommunikáció  kezdetekor és annak végén egyaránt.  A legfelső, “Sn”
jelöléssel  ellátott  többszínű  led  a  panel  állaptát  jelzi.  Ha  ez  a  led
pirosan világít, a modul  nincs fent a hálózaton.  Ha led  sárgán  világít
a   GSM   fent  van  a hálózaton,  de  nincs GPRS kapcsolatban.  Ha a
legfelső led zöld fénnyel világít, a modul felcsatlakozott a szerverre. 

7.    Tápellátás

A MobilCom-700 modul tápellátását stabilizált  tápegység szolgáltatja.  A modulon analóg
táp biztosítja  a riasztóközpont számára az áramhurok tápellátását, egy kapcsolóüzemű tápegység
biztosítja a GSM modul ellátását. A tápegységek mindegyike akkor működik helyesen, ha a GSM
interface modul bemeneti feszültség igénye  11-15V között van, valamint  biztosított a folyamatos
36mA-es áramfelvétel, és a kommunikáció folyamatától függően max.160 mA-es áramigény is. 

Nem megfelelő  tápellátás,  vagy a fenti határértékeken kívüli  üzeme esetén a modul vagy annak
egyes funkciói bizonytalanná válhatnak. 
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8.  A  MobilCom-700 modul felprogramozása

    A GPRS átjelző modul felprogramozása ingyenes szoftverünk segítségével számítógépről törté-
nik valamelyik USB portján keresztül. A szoftvert külön telepíteni nem kell, csak be kell másolni a
letöltő számára létrehozott könyvtárba, s onnan el kell indítani WinXP vagy Win7 oprendszer alatt.
Az előzőleg már levett PIN kódú SIM kártyát a foglalatba be kell illeszteni, majd a feszültség alá
helyezett készüléket csatlakoztatva az USB portra, legelőször telepíteni kell a modul driver-ét, 

 
Hogy a  Windows  XP,  vagy a  Windows  7
operációs rendszer a csatlakoztatott készülé-
ket automatikusan felismerje.  A port beállí-
tás nyomógomb megnyomásával  a  szoftver
automatikusan  megkeresi,  felismeri  és
csatlakoztatja  a  készüléket.  A végén kiírja,
hogy  Com1...Com31  tartományban  melyik
soros  portra  sorolta  be  a  számítógép   az
eszközt. Ha a szoftver  nem találja  automa-
tikusan  az  eszközt  a  Com1...Com31 soros
porti  tartományban,   abban  az  esetben  a
windows operációs rendszer  USB eszközök
menüpontjában  kézzel  kell  megkeresni  és
beállítani  a  MobilCom-700  GPRS eszköz
soros porti besorolását. 

A szoftver elindítása után  célszerű a jelenleg mintaként szolgáló  Default.cfg  file betöltése, amely
egyben útmutatóként  szolgál  a   mezők helyes  kitöltéshez.  A  Default.cfg  file  a  File menüpont
Megnyitás pontján érhető el,  és innen lehet a mentett file-okat is betölteni. A betöltött file szerint
az első Általános lapon a Készülék ID szerepel (itt pl. 9876), melyet célszerű átírni a riasztóköz-
pontba is beírt ügyfél azonosítóra. A Tesztkód időköznek 1..99 között érték adható meg, mely azt
jelenti, hogy a panel hány percenként adjon-küldjön tesztkódot.
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A nagyon alacsony érték, azaz gyakori tesztkód
viszonylag nagyobb adatmennyiséget  is  generál,
mely esetleg nem várt  mértékű kommunikációs
költséget jelent. A Handshake opció a szabvány
(azaz Default) értéktől történő megváltoztatása csak arra az esetre javasolt, ha egyes riasztóközpont
a szabványtól eltérő handshake és/vagy kisoff jelet használ. Ebben az esetben rövid próbálkozással

beállítható a központ  számára megfelelő  handshake jel és a szünet  hossza,  valamint   a  kissoff
időtartama. A Bemenetek fülön az Auto teszkód CiD értéke állítandó, az 1-es esemény előjelzővel
együtt. (606). A tesztkód  CiD kódjának egyeznie kell a felügyeleti szoftverben felvett  automata
tesztkóddal. Az automata tesztkód esemény jellegű, visszaállása nincs, felvenni sem kell sehol. A 
Start/Restart kód mező is esemény jellegű, visszaállása
nincs.  A kódot  a  panel  bekapcsoláskor küldi,  vagy  a
tápfesz kimaradást követően ha áram alá kerül.  A Kézi
tesztkód mezőben  az  eseményhez  tartozó  kód  1-gyel
kezdődő esemény és 3-al kezdődő visszaállás négyjegyű
értéke.  A  bemenet  változásakor  ezen  kódok  gene-
rálódnak, összkapcsolódva a beállított ügyfélazonosító, a
csoportszám és a zónaszám kóddal. A Kimenetek fülön
a GPRS átjelző OC kimenetét kapcsoló SMS parancsok
határozhatók meg. Hozzárendelhető max. 15 karakteres
parancs,  melyeket  a  modulra  küldve  az   végrehajt.
(bekapcsol vagy kikapcsol)   A parancs a mobiltelefonok
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különböző  karakterkódolása  miatt  nem  tartalmazhatnak  ékezetes  karaktereket.  A  2  parancs
mindegyikét  ki  kell  tölteni  (még  akkor  is  ha,  nem kerülnek   használatba),  és  a  parancsoknak
különbözőeknek  kell lenniük,   így értelem-szerűen nem lehet  köztük azonos.  Itt állítható be a
kimenet kapcsolási  ideje is, értéke két üzemmódban 0..99 mp között lehet. Az első üzemmódja a 0
mp beállított  érték  esetén  bistabil lesz.  Azaz  mind  SMS  bekapcsoló  parancs  hatására,  mind
rácsengetés  hatására  a  relé  bekapcsol,  és  bekapcsolt  állapotban  marad  mindaddig,  amíg  újabb
parancsot nem kap. Az  1..99 mp között beállított értékek mellett a relé  astabil módba kerül, azaz
SMS vagy rácsengetés hatására bekapcsol és a beírt másodperceknek megfelelő ideig bekapcsolva
marad,  majd  pedig  ezután kikapcsol.  A  Bekapcsolási  cseng.szám és  Kikapcsolási  cseng.szám
mezőben meg lehet adni, hogy rácsengetéskor bistabil üzemben a kiment  bekapcsolása esetén hány
csengetés után bontsa a vonalat, és itt  kell megadni azt, hogy kikapcsolás esetén hány csengetés
után bontson vonalat. Így már rácsengetéskor leellenőrizhető, hogy a kimenetet épp bekapcsoltuk,
vagy esetleg épp kikapcsoltuk. A GPRS beállítások fül alatti oldalon adható meg a 

kommunikáció  beállításához  szükséges paraméterek.
A szerver elérése csak IP címmel adható meg. A hazai
szolgáltatók adatait  ismeri  a  szoftver,  így itt  csak  a
szolgáltatót  kell  kiválasztani.  Más  szolgáltatók
esetében az első  mezőbe a szolgáltató által megadott
APN-t kell  beírni,  mely minden  szolgáltató  esetében
más  és  más,  és  karakterre  pontosan  úgy,  ahogy azt
megadták. Az  IP cím mezőjébe a választott szolgál-
tató által  kiosztott fix  IP címet kell beírni,   4x3-as
decimális  formátumban,  mely a szerver elérhetőségét
adja.  A  Port mezőben a rendszergazda által kiosztott
Port-ot  kell  megadni,  melyen  keresztül  a  szerver  az
adatokat  fogadja.  Ezzel  az  első  cím  meghatározásra
került. A modul az első címmel történt sikertelen kap-
csolatfelvétel esetén (ha létezik, akkor) megpróbál egy
második  szerverrel  is  kapcsolatot  teremteni,  ezért  a
fentiekhez hasonlóan mindenképp azt is meg kell adni.

Abban az esetben ha egy szerver van, akkor a második szerver mezőjében is  az  első szerver IP
címét és  Port számát kell  beírni.  Ekkor a  MobilCom-700 GPRS modul az első szervert az első
sikertelen kommunikáció  után másodszorra is  megpróbálja  elérni a második  szerver helyett. Az
SMS beállítások fül alatt nemzetközi formátumban (+36-tal) itt adható meg az a 3 db GSM szám,
melyek közül az elsőre a sikertelen GPRS kommunikáció esetén a panel a CiD üzenetet tartalmazó
SMS-t küld.  Ezen telefonszámok egyben azok a telefonszámok, melyekről rácsengetve a kimenete
távműködtethető.  A GPRS szolgáltatás kie-
sésekor, a túlzott SMS forgalom elkerülésére
két mezőben két paraméterrel az SMS szám
korlátozható. Max SMS-ek száma azt jelenti,
hogy a szám elérésekor  az  SMS forgalom
leáll egy időre. Az SMS tiltási idő mezőben
az a szám kerül, mely meghatározza, hogy a
limit  elérése után hány percig legyen letiltva
az  SMS  forgalom.  A  másodlagos  (SMS
alapú)  átjelzés  csak  az  lső  SMS  számra
működhet,  a  másik  két  SMS  szám  csak  a
kimenet működtetésére szolgál. Nem regisz-
trált  számról való hívásokat a  MobilCom-700 GPRS modul  eldobja. Ismeretlen számról küldött
SMS-t az 1-es SMS-es telefonszámra továbbítja, hasonlóan a szolgáltató által küldött SMS-ekhez. 
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9.  Állapotlekérdezés,  telepítés 
               

A  MobilCom-700   GPRS  panel  számítógépre  USB
portra  csatla-koztatottan  lekérdezhető.  Az  Állapot
lekérdezése nyo-mógomb  megnyomásakor   a  szoftver
kb. 6-8 másodperc alatt  lekérdezi a szolgáltatót, a GSM
modul által mért  pillanatnyi térerőt. Ennek értékét a jobb
oldalon, egy kék oszlopon jeleníti meg. A kb. 20% mért
térerő  mellett  a   modul  már  üzemképes.  Ezenkívül
kijelzésre  kerül a   a modul  dedikált  “kézi  pánikgomb”
bemenetének állapota.  
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A MobilCom-700  modult  célszerű a telepítés előtt előre felprogramozni,  de szükség esetén a
helyszínen,  beszerelés előtt vagy után is  programozható. A modul javasolt  telepítése az alábbi
sorrend szerint történik: 

1 Először  a SIM kártyáról a  PIN kódot  feltétlenül  le kell  venni,  majd  bele  kell  helyezni  a
kártyát  a  GSM  modulon  található  kártyatartóba.  Ezután  a  modult  rögzíteni  kell  annak
végleges helyén a mellékelt rugós műanyag csapokkal.  

2 Bekapcsolás előtt feltétlenül csatlakoztatni kell a GSM bot antennát, vagy a rövid RG174-es
koax kábellel ellátott talpas-mágneses antennát a panelen található csavaros SMA ajzatba.

3 Tip és Ring pontok  a  riasztóközpont  telefonvonali  kimenete  felé  menő  pontok.  Ide  kell
bekötni a riasztóközpontot, ha a modul nem autonóm üzemmódban dolgozik.

4 Opcionálisan beköthető a pánik nyomógomb, riportját a modul 1-2 másodperc alatt leadja.

5 Az In1..In3 bemenetek bekötése tetszőleges sorrendben, attől függően, hogy hány bemenetet
szándékoznak használni. A bemenetek kontaktusra kapcsolnak, közös negatív pontjuk a Com.

6 A  kisáramú  OC  kimenet  ráhívással  és  SMS-sel  is  működtethető,  így  bekötése  fokozott
figyelmet igényel.

7 A 12V és  a  Gnd bemenetek  a  panel  tápellátását  biztosító  bemenetek,  melyeket  célszerű
legutoljára  bekötni.  A táp bemenet  11V-15V feszültséget  igényel.  Ennél  kisebb  feszültség
esetén kommunikáció megbízhatatlan lesz, magasabb feszültség esetén a modul  károsodhat.

8 Ellenőrizni kell az antenna elhelyezését, hogy a GSM modul számára megfelelő térerő legyen,
mivel a GPRS adatátvitel  (ellentétben az SMS-sel) igen erősen térerő igényes  üzemmód. A
SIM kártyáról a PIN kódot (egy közönséges kézi telefonnal)  még a modul első bekapcsolása
előtt -  feltétlenül le kell venni !

9 A modult  végül  tápfeszültség  alá  kell  helyezni.  Ha  már  fel  van  programozva,  akkor  a
továbbiakban  működőképes,  ha  nincs  felprogramozva,  a bekapcsolás  után USB  portján
keresztül kell programozni. A letöltött paramétereket célszerű menteni, hogy a későbbiekben
ismert legyen, hogy mi került a modulba. A modul ettől kezdve kommunikációképes.

10 A már működő GPRS modul tetején kévő teszt nyomógomb rövid megnyomásával, (vagy ha
kapcsolódik hozzá riasztóközpont) egy jelzés  indítással a kommunikációs csatorna, és így a
készülék is letesztelhető.

11 A már felszerelt készülékek átkonfigurálása, újbóli letöltése is a leírtak szerint történik.

Figyelem ! A  MobilCom-700/800 sorozatú készülékek letöltő  szoftverei a  Huawei  ipari
GSM  modulok  generáció  váltása  miatt nem  kompatibilisek  az  Srg-700/800
készülékek letöltő szoftvereivel ! 
Ezért  a MobilCom-700/800 sorozat  készülékei  csak  a 7.0-nál  magasabb
verziószám szoftverrel tölthetők le, és a régi Srg-700/800 készülékek pedig csak
a szoftver 7.0 alatti verziójával tudnak együttműködni.
A  nem  megfelelő  letöltő  szoftver  használatától  a  készülékek  ugyan  nem
károsodnak,  de  a  magában  hordozza  annak  kockázatát,  hogy  a  modulok
működése  rendellenes  lesz,  illetve a  készülék  működése  letöltés  után  leáll,
ezáltal kellemetlenséget okoz a telepítők számára. 
A  régebbi  szoftverrel  programozott  modulok  a  felhasználó  által  már  nem
programozhatók újra, s a továbbiakban csak gyári átprogramozás után válnak
ismét működőképessé. 
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10.  Specifikációk:

Min Átlag Max
Tápfeszültség igény: 11 V 13.2V 15 V Mérete: 80 x 67 mm

Össz. áramfelvétel: 32 mA 40mA 210 mA Dedikált bemenetek száma 2  (teszt, pánik)

Bemenetek feszültsége: 8V 12V 18 V Általános bemenet száma: 3

Bemenetek áramfelvétele: 1 mA Kimenetek száma: 3

Kimenetek terhelhetősége: 48 V GSM típusa Huawei MG-323

Kimenetek terhelhetősége: 1 A Antenna típusa (900/1700)

Telefonhurok kapocsfesz.: 13 V Kommunikációs forma Contact ID

Telefonhurok árama: 9mA 10 mA 12 mA GSM üzemmódok GPRS, SMS

Bemenetek késleltetése kb: 20 ms
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