
Ssk �  702/712 GSM interfece modul
riaszto k¨zpontok szamara

   Az Ssk-702 egy ipari GSM alapu interface modul, mely csaknem minden riasztok z̈ponthoz
illeszthet˝ , es minden esetben alkalmas a telefonvonali kommunikaciot kivaltani hasonlo
formatumu , de GSM alapu kommunikaciora. A DTMF alapu Contact ID tıpusu kommunikaciot az
interface minden esetben -valos id˝ ben- kizarolag csak atengedi n̈magan, azt nem valtoztatja meg,
es nem is alakıtja at. Mivel a GSM rendszer mas, hang alapu adatformatum atvitele re nem, vagy
csak igen korlatozottan alkalmas, ıgy az interface mas kommunikacios formak atvitele re nem, vagy
csak nagyon korlatozottan ajanlott.

1. Az interface mu k¨dese:

Az interface a megfelel˝ csatlakoztatasi pontjai altal ü a 12-30V-os tapfeszűltegen kıvűl - a
riaszto keszűlek telefonvonali bemenete re, es magara a telefonvonalra csatlakozik ra. Alapesetben
az Ssk-702 GSM interface az el˝ fizeteses, vagy felt l̈t˝ s SIM kartya altal kivalasztott mobil halo-
zatra feljelentkezve, hang alapu  kommunikaciora kesz allapotban all.  A modul alapesetben passzıv,
de kommunikaciora kesz alla-
potban van, a rele altal a k z̈-
pont k z̈vetlenűl a telefonvo-
nalra csatlakozik. A modul az
ipari GSM telefont ezalatt is
rendszeresen leke rdezi. Ha a
Gsm mõk d̈ese t megfelel˝ nek
ıte li, akkor a modul figyel
tovabb, ha a Gsm valasza nem
megfelel˝ , u jra feljelentkezteti
a halozatra, ıgy isme t űzem-
kepes allapotba hozza. Ezalatt
a panel a vonalfeszűltseget is
folyamatosan ellen˝ rzi, es an-
nak hianya eseten atkapcsol a
GSM vonalra, ıgy a k z̈pont
azon tud lejelenteni. A modul
SMS-ek segıtsegevel tavolrol
is felkonfiguralhato annak e r-
dekeben, hogy a ra e rkez˝ , de 
szamara fel nem dolgozhato SMS-eket (pl. felt l̈t˝ kartya allapota) az űzemeltet˝ sajat mobiltelefon-
jara tovabbkűldje. Az interface harom bemenetparral rendelkezik, a +12V es +30V k z̈ ẗti feszűlt-
seget igenyl˝ ke tpontos tapbemenettel, a szinten ke tpontos riasztok z̈pont telefonvonali csatlako-
zoval, valamint a telefonvonali csatlakozoval, illetve az ipari GSM modem MMCX-es antenna
bemenettel. Az interface kifejezetten riasztok z̈pontok szamara lett kifejlesztve, ıgy ennek
megfelel˝ en a DTMF alapu adatatvitel igenyelte specialis savsze lesseg es funkciok kerűltek
kialakıtasra. Eze rt az interface alapvet˝ en egyiranyu kommunikaciora keszűlt, ıgy kıvűlr˝ l hiaba
kap hıvast, a rendszer csenget˝ feszűltseg es megfelel˝ SLIC funkcio hianyaban nem jelzi a bej v̈˝
hıvast. Hasonlo okok miatt az interface nem alkalmas riasztok z̈pontok GSM vonalon t r̈ten˝
let l̈tese re sem. Nemi kompromisszumok mellett viszont az interface alkalmas kimen˝ hıvasok
indıtasara, rajta keresztűl tehat hıvhatunk egyeb mobil es vezetekes keszűleket egyarant. Ezaltal a
keszűlek pl. sege lyhıvasra vagy egyeb specialis ce lra meg alkalmazhato.
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Az Ssk-702 GSM interface gyakorlatilag megegyezik az Ssk-712 interface-szel minden
tekintetben. A ke t keszűlek k z̈ ẗt a kűl n̈bseg csak a tapfeszűltseg csatlakozok, a telefonvonali
csatlakozok, valamint a keszűlek mõk d̈ese t jelz˝ LED-ek tıpusaban talalhato. Jelenleg az Ssk-702
interface modul dobozolt, az Ssk-712 interface pedig csak riasztok z̈pontba, vagy egyeb berendeze -
seknek helyet ado vedettebb helyre, keszűlekdobozokba beszerelhet˝ interface panel kivitelben
kerűl forgalomba.

Tekintettel a keszűlek rendeltetese re, felepıtese re, a GSM halozatok, valamint a GSM alapu
kommunikacio sajatossagaira, az ott fellelhet˝ jarulekos zavarokra, illetve zajokra, valamint az
atvitel er˝ sen te rer˝  fűggese re, az interface mõk d̈tetese nehany megszorıtast is tartalmaz: 

a.  A riasztok z̈pontot (a biztos atvitel e rdekeben) - csak DTMF alapu , konkre tan
csak a Contact ID (point ID) alapu  kommunikaciora javasoljuk. Mas kommu-
nikaciok hasznalata eseteben az atvitel igen bizonytalan. Megfelel˝  te rer˝  
eseten a GSM kommunikacio jelatviteli valoszınõsege a fenti kommunikacios
forma hasznalata eseteben nem marad el a vonalase tol.

b.  A tarcsaztatas kizarolag DTMF alapu  lehet. A pulzusos tarcsaztatas nem mõk d̈ik. 
c.  A riasztok z̈pont telefonszam felprogramozasa teljes e rtekõ (teljes hosszu sagu ) kell,
     hogy legyen (pl. 06-76-xxx-xxx, vagy 06-30-xxx-xxxx, stb.)
d.  Az interface modul GSM űzemmodban kitelefonalasra hasznalhato, de GSM alapu ,
     kintr˝ l indıtott hıvast fogadni nem tud, mivel bels˜ csenget˝  aramk r̈rel a modul

nem rendelkezik.   
e.  Az interface modul ü  specialis csatlakoztatasa altal - kizarolag csak a 

TELIT GM862 ipari GSM modullal űzemeltethet˝ , tetsz˝ leges SIMM kartyaval.

2. A LED dio dak jelentese

A GSM interface panelen, a panel bal reszeben a keszűlek statusanak, az esetleges hibajelze -
sek  kijelzese re, az alabbi piros, z l̈d es sarga LED diodak talalhatok az alabbi funkciokkal:

+12V (piros)   Az interface űzemkesz allapotat jelzi. Bekepcsolas utan egve kell maradnia.

GSM on (piros)     A GSM modul űzemkesz allapot. Bekepcsolas utan kb.10 mp mu lva egve kell maradnia.

GSM hearthbit   GSM e letjel, 1 mp-es periodussal villognia kell. Gyors villogas: SIMM kartya problema.

Hearthbit (z l̈d)     Az interface elektronikajanak e letjele. Bekapcsolas utan elalszik, es csak a modul felje-
   lentkeztetese utan villog 1mp-es id˝ vel. Gyors villogasa eseten a modul nem űzemkesz, 
   vagy nem mõk d̈ik megfelel˝ en (te rer˝  vagy SIMM problema)

Onhook (piros)      A riasztok z̈pont felkapcsolodasa eseten vilagıt, nyugalmi allapotban elalszik

DTMF  (sarga)    Tarcsaztataskor, valamint a k z̈pont adatkűldesekor, minden egyes szam elkűldesekor 
   r v̈id id˝ re felvillan. Ezzel ellen˝ rizhet˝  a tarcsazas is, es a kommunikacio megkezdese, 
   illetve annak kıse rlete is.

GSM way (sarga)    Telefonvonal hianya, vagy hibaja eseten vilagıt, ekkor a riasztok z̈pont csak a GSM vo-
    nalon tud lejelenteni.

Ok.  (z l̈d)     A GSM űzemkesz, csak a szolgaltatohoz feljelentkezett allapotaban vilagıt. Ennek 
    hianyaban a telefon nem űzemkesz. (pl. Antenna hiba, te rer˝  hiba, stb)
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Az  Ssk-702 GSM interface bek¨tese:

Az interface az alabbi rajz alapjan a k v̈etkez˝ csatlakoztatasi pontokkal es LED
jelz˝ diodakkal rendelkezik:

- Tapfeszűltseg csatlakozo
- Riasztok z̈pont csatlakozo
- Telefonvonal csatlakozo
- Antennacsatlakozo (GSM-en)

A panel ipari GSM oldala fel˝ l nezve alul a jobb oldalon talalhato tapfeszűltseg csatlakozo
polaritasfűgg˝ , es feliratozott is. A telefonvonali csatlakozok es a riasztok z̈ponthoz men˝ pontok
pedig polaritas fűggetlenek. Az antenna csatlakozo haszalata egye rtelmõ, a modulon lev˝ MMCX
csatlakozoba helyezend˝ . Az antenna elhelyezese a keszűlekt˝ l a lehet˝ leg tavolabb, megfelel˝
te rer˝ biztosıtasa mellett kell, hogy t r̈tenjen. Az antenna k z̈eli hasznalataval emelkedik a
keszűlekben indukalodo zaj zavarhatja a kommunikaciot.

Specifikacio k:
 

Tapfeszűltseg: 12ü 30V DC GSM telefontıpus:       Telit GM862
Nyugalmi aramfelve tel: 70 mA alatt Frekvenciasav: 900/1800MHz
A tlagos aramfelve tel: 150 mA Kommunikacio: DTMF Contact ID  
Max. aramfelve tel: 220 mA Tarcsaztatas: Dtmf (06-xx-xxx stb.)
Minimalis vonali feszűltseg:      9V DC Tarcsahang: 300Hz

Panel hosszu saga:    128 mm
Panel sze lessege:       61 mm

 Panel magassaga:      18 mm
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