
Ssk �  605/615 GSM interfece modul
riaszto k¨zpontok szamara

   Az Ssk-605 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. A DTMF alapu Contact ID alapu kommunikaci´t az
interface minden esetben - val´s ido ben - kiza l´lag csak a tengedi, azt nem va ltoztatja meg, e s nem
is alakıtja a t. Mivel a GSM rendszer mas, voice alapu adatforma tum a tvitele re nem, vagy csak igen
korla tozottan alkalmas, ıgy az Ssk-605 interface mas kommunikaci´s formak vitele re nem ajanlott.

1. Az interface mu k¨dese:

Az interface a megfelelo csatlakoztatasi pontjai a ltal ü a 12-30V-os tapfeszűlte gen kıvűl - a
riaszt´ ke szűle k telefonvonali bemenete re. Alapesetben a GSM interface a SIM ka rtya a ltal kiva -
lasztott GSM ha l´zatra feljelentkezve, voice alapu kommunikaci´ra ke sz a llapotban a ll. 
Az Ssk-602 modul alapesetben
ugyan passzıv a llapotban van, de
a mikroprocesszoros elektronika
a telefont ezalatt is rendszeresen
leke rdezi. Ha a GSM mõk d̈e se t
megfelelo nek ıte li, akkor a GSM
modul figyel tovabb, ha annak
va lasza nem megfelelo , akkor
azt szoftveresen reseteli, e s ha ez
nem elegendo , akkor azt ki-, e s
bekapcsolja, ıgy ujra feljelent-
kezteti a ha l´zatra, eza ltal isme t
űzemke pes a llapotba hozza. Az
interface ke t bemenettel rendel-
kezik, a 12 e s 30V k z̈ ẗti fe-
szűltse get ige nylo ke tpontos
tapbemenettel valamint egy szin-
te n ke tpontos RJ tıpusu telefon-
vonali csatlakoz´val vagy sorka-
poccsal,  illetve  az ipari modem
MMCX antenna bemenettel. Az interface kifejezetten riaszt´k z̈pontok szama ra lett kifejlesztve,
ıgy ennek megfelelo en a DTMF alapu adata tvitel ige nyelte specia lis savsze lesse g e s funkci´k
kerűltek kialakıtasra. Eze rt az interface alapveto en egyiranyu kommunikaci´ra ke szűlt, ıgy kıvűlro l
hiaba kap hıvast, a rendszer csengeto feszűltse g e s a megfelelo SLIC funkci´ hianyaban nem jelzi a
bej v̈o hıvast. Hasonl´ okok miatt az interface nem alkalmas riaszt´k z̈pontok GSM vonalon
t r̈te no let l̈te se re sem. Ne mi kompromisszumok mellett viszont az interface alkalmas kimeno
hıvasok indıtasa ra, rajta keresztűl teha t hıvhatunk egye b mobil e s vezete kes ke szűle ket egyarant.
Eza ltal a ke szűle k pl. sege lyhıvasra vagy egye b specia lis ce lra me g alkalmazhat´.

Az Ssk-615 GSM interface gyakorlatilag megegyezik az Ssk-605 interface-szel minden
tekintetben. A ke t ke szűle k k z̈ ẗt a kűl n̈bse g csak a tapfeszűltse g csatlakoz´k, a telefonvonali
csatlakoz´k, valamint a ke szűle k mõk d̈e se t jelzo LED-ek tıpusaban tala lhat´. Mıg az Ssk-605
interface dobozolt, addig az Ssk-615 interface csak riaszt´k z̈pontba, vagy egye b berendeze seknek
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helyet ad´ ve dettebb helyre, ke szűle kdobozokba beszerelheto interface panel kivitelben kerűl
forgalomba.

Tekintettel a ke szűle k rendeltete se re, fele pıte se re, a GSM ha l´zatok, valamint a GSM alapu
kommunikaci´ saja tossagaira, az ott fellelhet˜ ja rule kos zavarokra, illetve zajokra, valamint az
a tvitel ero sen te rero  fűgge 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 mõk 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 GSM űzemm´dban kitelefona lasra haszna lhat´, de GSM alapu,
     kintro l indıtott hıvast fogadni nem tud, mivel bels˜ csengeto  a ramk r̈rel a modul nem

      rendelkezik.   
e.  Az interface modul ü specia lis csatlakoztatasa a ltal - kiza r´lag csak a TELIT GM862
     ipari GSM modullal űzemeltethet˜, tetszo leges SIMM ka rtyaval.

2. A LED dio dak jelentese

A GSM interface panelen, a panel jobb fels˜ re sze ben a ke szűle 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:

- Supply (piros) Az interface űzemke sz a llapota t jelzi. Bekepcsolas utan ki kell gyulnia, e s 
e gve kell maradnia.

- GSM on (piros) A GSM modul űzemke sz a llapota t jelzi. Bekepcsolas utan max. 10 mp 
mulva ki kell gyulnia, e s e gve kell maradnia.

- GSM hearthbit E letjel, 1 mp-es peri´dussal r v̈iden villognia kell. Ha gyorsan villog, SIMM
ka rtya, vagy ha l´zati proble ma lehet.

- Hearthbit (z l̈d) Az interface elektronika janak e letjele. Bekapcsolas utan elalszik, e s csak a 
modul feljelentkeztete se utan villog 1mp-es ido vel. Gyors villogasa esete n a 
modul nem űzemke sz, vagy nem mõk d̈ik megfelelo en (te rero  vagy SIMM 
proble ma)

- Onhook (sa rga) A riaszt´k z̈pont felkapcsol´dasa esete n vilagıt, nyugalmi a llapotban 
elalszik

- Dial-Data (piros) Ta rcsaztataskor, valamint a k z̈pont adatkűlde sekor, minden egyes szam 
elkűlde sekor r v̈id ido re felvillan. Ezzel elleno rizheto  a ta rcsazas is, e s a 
kommunikaci´ megkezde se, illetve annak kıse rlete is.
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Az  Ssk-605  GSM interface bek¨tese:

Az interface az alabbi rajz alapjan a k v̈etkezo csatlakoztatasi pontokkal e s LED
jelzo di´dakkal rendelkezik:

- Tapfeszűltse g csatlakoz´ 
- Telefonvonal csatlakoz´
- Antennacsatlakoz´ (GSM-en)

A panel LED di´dak oldala felo l ne zve alul a jobb oldalon tala lhat´ tapfeszűltse g csatlakoz´
polaritasfűggo , baloldali fele a pozitıv pontja. A telefonvonali csatlakoz´k polaritas-fűggetlenek. Az
antenna csatlakoz´ hasza lata egye rtelmõ, a modulon le vo MMCX csatlakoz´ba helyezendo . A ke t-
normas antenna elhelyeze se a ke szűle kto l a leheto leg tavolabb, megfelelo te rero biztosıtasa mellett
kell, hogy t r̈te njen. Az antenna k z̈eli haszna lataval emelkedik a ke szűle kben induka l´d´ zaj.

Specifikacio k:
 

Tapfeszűltse g: 12ü 30V DC
Nyugalmi a ramfelve tel: 70 mA alatt
A tlagos a ramfelve tel: 120 mA
Max. a ramfelve tel: 190 mA
Minima lis kiadott vonali feszűltse g:      9V DC
Ta rcsahang: 300Hz
GSM telefontıpus:       Telit GM862
Frakvenciasav: 900/1800MHz
Kommunikaci´s forma: DTMF Contact ID  
Ta rcsaztatas: DTMF (teljes szam 06-xx-xxx stb.)
Panel hosszusaga: 116 mm
Panel sze lesse ge: 58 mm

 Panel magassaga: 24 mm
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