
Sri é  208/218 8 csatorna s programozhato
GSM kommunika tor 

   Az Sri-208/218 programozhato GSM kommunikator egy olyan GSM alapuinterface modul,
mely mind a 8 db optocsatolt bemenete nek minden allapotvaltozasat ke pes lejelenteni, szabvanyos
DTMF Contact ID alapukommunikacio s formaban GSM vonalon voice ¨ zemmo dban barmely
ipari vagy biztonsagtechnikai fel¨ gyeleti rendszer szamara. A ke sz¨ le k kommunikacio s formaja
kőtőtt, de minden mas parame tere egy-egy specialis tartalmuSMS-sel szabadon felprogramozhato ,
illetve a felprogramozott modul minden parame tere egy-egy SMS-sel leke rdezhet˝ . Ce ges el˝ fizete s
esete n pl. komplett ipari vagy biztonsagtechnikai rendszerek e s halo zatok dıjmentesen figyelhet˝ k,
e s megfelel˝  fel¨ gyeleti szoftverrel naplo zhato k is.

1. A kommunika tor muk¨ dese:

Az Sri-208/218 ipari GSM kommunikator a megfelel˝ csatlakoztatasi pontjaira 10-30V-os
tapfesz¨ lte get ige nyel. A 8 db optocsatolt bemenet "C"-vel jelőlt kőzős pontjai e s a megfelel˝
bemenetek kőze vezetett 8-30V-os DC fesz¨ ltse g hatasara billennek, melyet a kommunikator azon-
nal lejelent. Alapesetben a GSM interface egy szolgaltato -f¨ ggetlen ipari GSM modullal, PIN-ko d
ne lk¨ li el˝ fizete ses vagy feltőlt˝ s SIM kartyaval a kivalasztott GSM halo zatra feljelentkezve voice
alapukommunikacio ra ke sz allapotban all. A m–kőde shez sz¨ kse ges adatokat, ıgy a fogado GSM
ke sz¨ le k telefonszamat, modulko dot, riportko dokat, stb.  egy-egy  meghatarozott tartalmu  SMS-sel
programozhatjuk fel, s szinte n
programozhato a bemenetek
visszaallasanak elk¨ lde se is. A
bemenetek valtozasakor riasz-
to kőzpontoknal megszokott
mo don, e s DTNF Contact ID
kommunikacio s formatumban
lejelente sre ker¨ l az adott zo -
na vagy a bemenet sorszama,
e s a hozzatartozo eseme nyko d
beallasa, vagy annak vissza-
allasa is, megkőnynyıtve ezzel
a kommunikatorhoz tartozo
objektum allapotanak kővete -
se t, vagy parame tereinek nap-
lo zasat. A kommunikator fel-
programozasara e s parame te-
reinek beallıtasat szolgalo , de
kőtőtt formatumu e s tartalmu 

SMS-ek mindegyike - az ellen˝ rizhet˝ se g kedve e rt - nyugtazasra ker¨ l, hibas tartalmuSMS-re a
valasz is "hiba¨ zenet" lesz. A modul kikapcsolas utan sem felejti el a beallıtott e rte keket, sem a
riportko dokat, sem a bemenetek allapotat, ıgy a tapfesz¨ ltse g megjelene se utan zavartalan m–kő-
de se folytato dik, ıgy a me g le nem jelentett eme nyek lejelente se folytato dik a 16 me lyse g– eseme ny-
pufferb˝ l is. A modul nyolcszor pro balja meg hıvni a kőzpontot, e s egy hıvason bel¨ l ne gyszer
kıse rli meg leadni az eseme nyt, ami b˝ se gesen elegend˝ garanciat ad azok lejelente se re, hiszen a
kommunikator megfelelo terero esete n 95% feletti valo szın–se ggel mar az els˝ handshake-re leadja
hibatlanul a kıvant riportot. 



A modul az ipari GSM modult rendszeresen leke rdezi. Ha a GSM modul m–kőde se t
megfelel˝ nek ıte li, akkor a modul figyel tovabb, ha a GSM valasza nem megfelel˝ , vagy leszakadt a
halo zatro l, akkor kikapcsolja azt, majd visszakapcsolja e s ujra feljelentkezteti a halo zatra, e s ezzel
isme t ¨ zemke pes allapotba hozza. A TELIT GM862-GPRS ipari GSM modul MMCX-es antenna
csatlakozo val rendelkezik, melyen kereszt¨ l ke tnormas antennat kell csatlakoztatni. 

Az optocsatolt bemenetek a bemeneteket galvanikusan levalasztjak a kommunikator bels˝
aramkőre r˝ l, hogy a rendszer zavartalanabbul tudjon ¨ zemelni. A levalasztas nem kőtelez˝ , ha a
kommunikator bemenetei csak kontaktust kapnak, ıgy ebben az esetben a kommunikator e s a
bemenetek taplalasa tőrte nhet akar kőzős forrasbo l is, azonos tapfesz¨ ltse ggel.

A modul kompletten ipari GSM modullal, antennaval, de doboz ne lk¨ l Sri-208 ne v alatt,
mıg annak a ke pen lathato bedobozolt verzio ja pedig Sri-218 ne v alatt ker¨ l forgalomba. Ennek
megfelel˝ en az uto bbit őmallo an is, az el˝ bbi kivitelt csak riaszto kőzpontba, vagy egye b berende-
ze seknek helyet ado  ve dettebb helyre, ke sz¨ le kdobozokba, stb. ajanljuk. 

Tekintettel a ke sz¨ le k rendeltete se re, fele pıte se re, a GSM halo zatok, valamint a GSM alapu
kommunikacio sajatossagaira, az ott fellelhet˝ jarule kos zavarokra, illetve zajokra, valamint az
atvitel er˝ sen te rer˝  f¨ gge se re, az interface m–kődtete se ne hany megszorıtast is tartalmaz: 

2. A LED dioda k jelentese

A GSM interface panelen, a panel bal re sze ben a ke sz¨ le k statusanak, az esetleges hibajelze -
sek  kijelze se re, az alabbi piros, zőld e s sarga LED dio dak talalhato k az alabbi funkcio kkal:

+12V (piros)   Az interface ¨ zemke sz allapotat jelzi. Bekepcsolas utan e gve kell maradnia.

GSM on (piros)     A GSM modul ¨ zemke sz allapot. Bekepcsolas utan kb.10 mp mulva e gve
 kell maradnia.

GSM hearthbit   GSM e letjel, 1 mp-es perio dussal villognia kell. Gyors villogas: SIMM
 kartya proble ma.

Hearthbit (zőld)     Az interface elektronikajanak e letjele. Bekapcsolas utan elalszik, e s csak a
 modul feljelentkeztete se utan villog 1mp-es id˝ vel. Gyors villogasa esete n a
 modul nem ¨ zemke sz, vagy nem m–kődik megfelel˝ en (te rer˝  vagy SIMM 

kartya proble ma)

Hook (piros)          A kommunikator hıvasakor, a vev˝ vel tartott kapcsolat alatt vilagıt, mıg 
nyugalmi allapotban elalszik

Hshake (sarga)       A kőzponti vev˝ ke sz¨ le k altal kiadott handshake jel hatasara kb. 1 mp-re
 kigyulad. Ezzel jelzi, hogy a riportot a kommunikator sikeresen leadta,
 illetve a vev˝  sikeresen levette. 

DTMF (sarga)        Az elk¨ ldőtt DTMF jeleknek megfelel˝ en villog, a riport lradasa kőzben.



Az  Sri-208  GSM kommunika tor bek¨ tese:

Az interface az alabbi rajz alapjan a kővetkez˝ csatlakoztatasi pontokkal e s LED jelz˝ -
dio dakkal rendelkezik:

- Tapfesz¨ ltse g csatlakozo
- optocstolt bemenetek
- Antennacsatlakozo  (GSM-en)

A tapfesz¨ ltse g megfelel˝ csatlakoztatasi pontjain 8-30V-os DC egyenfesz¨ lte get ige nyel.
Optocsatolt bemeneteire szinte n 8-30V kőzőtti egyenfesz¨ ltse g kapcsolhato , a "C" (kőzős) pontokra
annak negatıv, a bemenetekre annak pozitıv oldala. A Telit GM862 tıpusu ipari GSM modem
MMCX-es antenna csatlakozassal rendelkezik, mely a modul oldalan talalhato . Az antenna elhelye-
ze se a ke sz¨ le kt˝ l a lehet˝ leg tavolabb, megfelel˝ te rer˝ biztosıtasa mellett kell, hogy tőrte njen. Az
antenna kőzeli hasznalataval emelkedik a ke sz¨ le kben indukalo do  zaj zavarhatja a kommunikacio t.

3. Az  Sri-208  interface felprogramoza sa:

Az Sri_208 kommunikator minden felprogramozo SMS parancsot egy valasz SMS
k¨ lde ssel nyugtaz. A valasz SMS tartalma t¨ krőzi a megvaltoztatott parame ter mindenkori allapo-
tat. Ha a kiadott parancs helytelen, e s a modul nem tudja azt e rtelmezni, akkor a valaszke nt egy
"Hiba" tartalmuSMS-t k¨ ld vissza. Bekapcsolaskor a bemenetek csak beolvaso dnak e s ekkor ezt
veszi majd a ke sz¨ le k alapallapotnak. Riasztast csak az ehhez ke pest tőrte n˝ valtozasok fognak
okozni, e s az SMS-ben az uj bemeneti kombinacio fog elmenni. A ke sz¨ le k alapallapotba hozasa
(resetele se) a bekapcsolas el˝ tt feltett jumper hatasara jőn le tre. Ekkor a telefon-beallitasok, ıgy a
telefonszamok is tőrlődnek, e s a felhasznalo PIN ko dja 1234 lesz, a ke sz¨ le k sorszama pedig
e rtelemszer–en 0000 lesz, a modul kikapcsolt, vagyis nem e lesıtett allapotba ker¨ l, e s minden
bemenethez egyse gesen a 140-es, altalanos riasztast jelent˝ Contact ID ko d rendel˝ dik hozza. A
ke sz¨ le k fele lede se utan a rővidzarat a jumperr˝ l feltetlenul le kell venni ! Programozaskor pedig
legel˝ sszőr is az SMS kőzpont szamat kell megadni, k¨ lőnben nem valaszol a ke sz¨ le k az egyes
felprogramozasi utasıtasokra, e s nem is riaszt.



Kikő ldhet�  SMS parancsok:

1. !#1234c363098888000 ahol 1234 a ke sz¨ le k PIN ko dja
c parancs az SMS kőzpont beallıtasat jelenti

            36309888000 az SMS kőzpont szama nemzetkőzi formatumban
(itt pl. Westel)

2. !#1234t36305010125 ahol 1234 a ke sz¨ le k PIN ko dja
t parancs a felhasznalo  telefonszamanak beallıtasat jelenti
36305010125 a felhasznalo  szama nemzetkőzi formatumban

3. !#1234i36305010125 ahol 1234 a ke sz¨ le k PIN ko dja
i parancs a fel¨ gyeleti rendszer telefonszamanak beallıtasat jelenti
36305010125 a felhasznalo  szama nemzetkőzi formatumban

4. !#1234u9876 ahol 1234 a ke sz¨ le k re gi PIN ko dja
u parancs a felhasznalo  PIN ko d valtoztatasat  jelenti
itt pl. 9876 lesz a ke sz¨ le k uj PIN ko dja

5. !#1234d9876 ahol 1234 a ke sz¨ le k re gi azonosıto ja
u parancs a ke sz¨ le k azonosıto ja  valtoztatasat  jelenti
itt pl. 9876 lesz a ke sz¨ le k uj azonosıto ja 9876 ko dja

6. !#1234ON ahol 1234 a ke sz¨ le k PIN ko dja
ON parancs a modult bekapcsolja

7. !#1234OF ahol 1234 a ke sz¨ le k PIN ko dja
OF parancs a modult kikapcsolja

8. !#1234R ahol 1234 a ke sz¨ le k PIN ko dja
r a beallıtasok leke rdeze se nek parancsa

          valasz SMS pl.: U1234_D5678_C36309888000_T36305010125_I62503612_ON
       ahol Unit -panel PIN ko d

D a panel (el˝ fizet˝ i) sorszama 
C az SMS kőzpont szama
T az SMS tovabbıtasi ce ljanak telefonszama
I  fel¨ gyeleti rendszer telefonszama (ez itt pl. egy vonalas szam)
ON a modul jelenleg bekapcsolt (e lesıtett) allapotban van. 

9. !#1234Xnp_141 ahol 1234 a ke sz¨ le k PIN ko dja
X az eseme nyko d hozzarendele se
n a bemenetek sorszama 1-t˝ l 8-ig
p eseme nyko d (3 szamjegy a Contact ID tablazata alapjan, itt 141)

10. !#1234Xn? ahol 1234 a ke sz¨ le k PIN ko dja
n a bemenetek sorszama 1-t˝ l 8-ig
?  Az n-dik bemenethez tartozo  szőveg leke rdeze se.

         Valasz SMS pl.: U1234_D9876_X1:141

Specifika ciok:
 

Tapfesz¨ ltse g: 12Á30V DC GSM telefontıpus:       Telit GM862
Nyugalmi aramfelve tel: 70 mA alatt Frekvenciasav: 900/1800MHz
A tlagos aramfelve tel: 90 mA Kommunikacio : DTMF Contact ID  
Max. aramfelve tel: 170 mA Bemenetek: 8-30V DC 
Minimalis tapfesz¨ ltse g:      10V DC Min. Billene si id˝ : 100 ms a bemenetekre

Panel hosszusaga:    128 mm
Panel sze lesse ge:       61 mm

 Panel magassaga:      18 mm


