
Sgr-305                Sza mıtogephez illeszthet˝
     GSM vev˝ k¨zpont

Az Sgr-305 GSM alapu vevok z̈pont egy RS-232 soros vonalon szamıté gephez illesztheto
keszű lek, mely segıtsegevel a szamıté gephez ıgy egy teljes kiepıtettseg�, max. 14.4 kb/s sebesseg�
szabvanyos ipari GSM modem, egy voice mé dban is ű zemeltetheto, ke tiranyu kihangosıtott
mobiltelefon, valamint egy SMS kű ldo es fogadé rendszer kapcsolé dik. Az interface egyseg ıgy
szamıté gepekhez illetsztve alkalmas kű l n̈fe le szoftverek GSM alapu kommunikacié s igenyeiknek
kiszolga lasa ra. Ennek megfeleloen haszna lhaté telepıtett es mobil GSM modemkent az internetre
valé k z̈vetlen felkapcsolé dasra, vagy SMS kiszolga lé egysegkent valé m�k d̈esre, mely aka r
automatikusan is kepes SMS-eket fogadni, es azokat bea llıtas szerint azonnal, leke resre, vagy
leke rdezesre tovabbıtja a szamıté gep fele . A megfeleloen megırt kezeloszoftverrekkel a bee rkezett
ű zenetek lekezelhetoek. 
Az Sgr-305 keszű lekkel az
automatikus, es a nagyobb
mennyiseg� SMS kű ldese
is egyszer�en megoldhaté .
A vevokeszű lek a szamıté -
gep hangka rtya ki-, es be-
meneteivel s̈szekapcsolva
tetszoleges, automatikus
ű gyfe lkiszolga lé rendszert
alkothat, ahol az ű gyfe l a
felkına lt menű rendszer-
ben a felkına lt lehetosegek
es a saja t bela tasa szerint
naviga lhat, mivel a saja t
telefonjan megnyomott
billenty�k a szamıté gepek
fele a soros porton
keresztű l adatkent lejelen-
tesre kerű lnek. Ezekkel
kombina ltan a keszű lek
alkalmas lehet teljesk r̈� 
ű gyfe lkiszolga lasra is. Szű kseg eseten a keszű lek ella thaté saja t beepıtett fix, belso hanggenera lé

rendszerrel is, de ebben az esetben a felepıtett hang- es menű rendszer csak a keszű lek
megbontasaval, kiegeszıtesevel va ltoztathaté . A keszű lek rendelkezik saja t be-, es kimeneti
hangcsatornaval, mely lehetoseget teremt az opera tor szama ra, hogy az ű gyfe llel ba rmely ido
pontban (aka r kihangosıtva is) kapcsolatba lepjen. 

Az Sgr-305 vevok z̈pont saja t belso tapegyseggel, egy teljes kiepıtettseg� soros porttal,
valamint egy sz�kitett (csak Tx es Rx vonalakat tartalmazé ) specia lis porttal is rendelkezik. Ezen
port a voice ű zemmé dban kapott DTMF jeleket a specia lis soros portra kivezetve elkű ldi a
szamıté gep fele . Ugyanakkor mindke t port alkalmas a keszű lekben tala lhaté ipari GSM modul
hardveres veze rlese re, a telefon ki-, es bekapcsolasa ra, resetelese re, valamint a mikrofon es
hangszé ré csatornak ki- es bekapcsolasa ra egy kibovıtett AT parancskeszlet segıtsegevel. (ıgy pl.
AT+SWONN parancs bekapcsolja a GSM modult) A keszű lek elolapjan tala lhaté LED-ek jelzesei
alapjan jé l nyomonk v̈etheto a GSM vevo-k z̈pont m�k d̈ese. Az SGR-305 keszű lek tapfeszű ltseg
igenye 8-30V egyenfeszű ltseg.
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Az SGR-305 keszű lek ha tlapjan kű lso antennakivezetes is tala lhaté , melyre kű lso antennaval
racsatlakozva jé  te rero, jé  minoseg� ve tel, ıgy eza ltal stabil s̈szek ẗtetes biztosıthaté .

Kib˝ vıtett AT parancsok:

AT+SWON bekapcsolja a keszű leket
AT+SWOFF kikapcsolja a keszű leket
AT+SWRES ha a keszű lek be volt kapcsolja, akkor kikapcsolja, majd 10mp mu lva 

visszakapcsolja, es feljelentkezteti a ha lé zatra. Ha a keszű lek eleve ki
volt kapcsolva, akkor az AT+SWONN parancsnak megfeleloen m�k d̈ik.

AT+SPON bekapcsolja a hangszé ré t
AT+SPOFF kikapcsolja a hangszé ré t
AT+MCON bekapcsolja a mikrofont
AT+MCOFF kikapcsolja a mikrofont
AT+SDON bekapcsolja a mikrofont es a hangszé ré t
AT+SDOFF kikapcsolja a mikrofont es a hangszé ré t

A ke szu lek parame terei:

Tapfeszű ltseg:    +12V  1A Kommunikacié :    max. 19200,N,8,1
Kommunikacié :    voice, data, SMS SMS puffer me rete: 10 db 
Nyugalmi a ram:    32 mA Maxima lis a ramfelv.: 680 mA
Hangkimenet:    1W  8 Ohm GSM modul tıpusa:   Telit GM-862GPRS
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