
Ssi-403                             GSM kommunika tor egyseg
 4 bemenettel es 2 kimenettel

A keszulek rendeltetese

Az Ssi-403 GSM kommunika tor egyseg egy olyan negy bemenettel, es ket kimenettel
rendelkezoGSM alapu kommunika tor egyseg, mely ¨na llü an is alkalmas a bemenetek va ltoza sait,
illetve az ott erzekelt kí l¨nfele esemenyek szü beli lejelentesere a felhaszna lü (mobil) telefonja ra,
vagy esetleg a felhaszna lü a ltal megadott egyeb vonalas keszí lekre. Ma sreszt a keszí lek alkalmas a
felhaszna lü  a ltal genera lt parancsok azonnali tova bbıta sa ra, mely a 2 db ¨na llü , egya ramk¨r¨s,  reles
kimenetei reven va ltozatos
intezkedest es beavatkoza st
(ıgy pl. riaszta st, feny-, es
hangjelzest, ki-, es bekapcso-
la st) tesznek lehetove. Ezen-
kıví l a modul ki-, es beme-
netei a llapota folyamatosan,
ill tetszoleges idopontban le-
kerdezhetok, pontos kepet
kapva ezzel egy ellenorz¨tt,
es felí gyelt rendszer minden
a llapota rü l. A modul kime-
netei a llapotlekerdezhetosege
k¨vetkezteben a kiadott pa-
rancsok vegrehajta sa ıgy
azonnal ellenorizheto. Ezek-
kel az u jonnan kialakıtott le-
hetosegekkel   a   felhaszna lü
azonnal informa ciü t kap vedett, vagy megvedendorendszererol, lehetoseget kap a beavatkoza sra,
ıgy eza ltal lenyegesen megnorendszere (laka sa, gepja rm–ve, nyaralü ja, iroda ja, stb) vedhetosege is.
A ta pfeszí ltsegek megletet, es annak nagysa ga t a kommunika tor rendszeresen ellenorzi, es alacsony
volta eseten az esemenyt a felhaszna lü  sza ma ra azonnal lejelenti. 

A kommunika tor egyseg rendelkezik egy nyomü gomb bemenettel is. Ez lehetoseget teremt a
modul alapa llapotba valü visszaa llıta sa ra, illetve a bemenetek alaphelyzetenek definia la sa ra. A
nyomü gomb annak benyomott a llapota mellett, a panelrol levett, majd neha ny ma sodperc mu lva
visszaadott ta pfeszí ltseggel a memü ria tartalma t¨rlodik. A modul 3 szabadon felprogramozhatü
telefonsza mmal rendelkezik, melyek a fenti hata sra sem nem t¨rlodnek. T¨rlesí k nem lehetseges,
csak a tıra sukkal va ltoztathatü ak.  Reset uta n a

  Felhaszna lo i ko d: 1234

a llapotra a ll vissza. A felhaszna lü a kommunika tor interface-tol vezetekes vagy mobil-
telefonja ra az ala bbi esemenyekrol kap í zenetet - szü beli k¨zlessel Á annak bek¨vetkezte uta n:

� Ta pfeszultseg / akkumula tor hiba
� 1-2-3 vagy 4-es bemenet aktıv a llapotba kerult
� 1-2-3 vagy 4-es bemenet passzıv a llapotba kerult
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A llapotlekerdezes eseten a kommunka tor az ala bbi a llapotjelenteseket tudja leadni, illetve - szinten
szü beli k¨zlessel - az ala bbi í zeneteket tudja genera lni, es tova bbıtani a felhaszna lü  fele:

� Modul kikapcsolt/bekapcsolt a llapotban
� 1-2-3 vagy 4es bemenet aktıv/passzıv a llapotban
� 1-es vagy 2-es kimenet aktıv/passzıv a llapotban
� Modul alacsony ta pfeszultseg hiba
� GSM terer˝ szint  (csak a magyar verziü ban)

A keszulek mö k� dese es menurendszere:

A GSM kommunika tor elsodleges í zeme folyama n Á ha a modul elesıtett a llapotban van,
valamint a modul memü ria ja ervenyes telefonsza mot tartalmaz - a bemenetein bek¨vetkezett
va ltoza s kapcsa n kommunika ciü t indıt. A GSM kommunika tor interface kiolvassa a memü ria bü l a
szí kseges ta rcsa za si szekvencia t, valamint a ta rcsa zandü sza mot. Ezek dekü dola sa uta n ta rcsa z. Ha
a felhaszna lü t nem eri el, akkor ta rcsa zza, a k¨vetkezo sza mot, ¨sszesen negy alkalommal. Ha
í zenetr¨gzıt˜ van, akkor ra mondja az í zenetet, ha nincs, akkor befejezi a kommunika ciü t. A
hıvü sza ma elkí ldese k¨vetkezteben a hıvott fel ıgy kesobbb meg ertesí l az esemenyekrol. Ha a
hıvott fel felveszi a telefont, a kommunika tor bemondja a bej¨tt esemenyt, majd nyugta za sra va r 4
ma sodpercet, es megismetli az í zenetet. Ha a tizedik bemonda st sem k¨veti a felhaszna lü a lltal
t¨rteno nyugta za s, a kommunika tor vonalat bont. Nyugta za s hata sa ra (a * gomb lenyoma sa) a
keszí lek az í zenetet levettnek ertekeli, es negyjegy– felhaszna lü i kü dot ker. Ha rossz kü dot kap,
akkor azt bemondja, es 4 ma sodpercen belí l u jra kü dot ker. A negyedik rossz, vagy be nem í t¨tt
kü d uta n ezu ttal is vonalat bont. A modul kezi vagy vonalas telefonrü l programozhatü , ahol bevihe-
tok a hıvandü telefonsza mok, a modul sorsza ma, es a modulra ervenyes PIN kü d, mely nelkí l a
modul egyetlen utasıta st sem hajt vegre. A tereroszint lekerdezese pedig alkalmas arra, hogy az
antenna t a terero sza ma ra optima lis helyre telepıtsí k.

A keszulek parameterei 

Ta pfeszí ltseg: 13.2V  (+5V / -3V)
Alacsony ta pfesz. kí sz¨bszint 10.8V
Akkumula torfigyeles folytonos
Nyugalmi a ramfelvetel 65 mA
A tlagos a ramfelvetel (kommunika l) 280 mA
Maxima lis a ramfelvetel 640 mA 
Bemenetek sza ma 4
Bemenetek aktıvak +12V szinten
Kimenetek sza ma 2
Kimenetek aktıvak 1 a ramk¨r¨n za rtak
Beepıtett hangí zenetek sza ma 38
Kommunika ciü s mü dozat hang + DTMF
GSM ka rtyatelefon tıpusa Telit GM360
Kiadhatü  parancsok sza ma 12 (hozza rendelt nyomü gombok szerint)

SeaSoft  kft.                                                                 www.mobilcontrol.hu                                               T: (62) 406-405    F: (62) 405-969


