
Smo –420s Számítógéphez csatlakoztatható
GSM modem

   Az Smo-420 interface az Smo-120/220 GSM modem egy továbbfejlesztett változata, egy új
Simcom 300DZ típusú 900/1800MHz-es ipari GSM mobiltelefont tartalmazó modul, mely a teljes
kiépítettségű RS-232-es portján keresztül számítógéppel összekötve a hagyományos GSM telefon
funkciója mellett külső GSM modemként mobil adatátvitelre, telefax szolgál-tatásokra, valamint
SMS küldésre és fogadásra, illetve internet használatára is egyaránt alkalmas. Használatához a
modulon kívül a megfelelő funkciókat támogató SIM kártya, külső antenna, soros adatkábel, illetve
8V és 15V közötti feszültséget, és 500mA áramot szolgáltatni képes telepes táplálás, vagy hálózati
tápegység is szükséges. 

1. Az interface működése:

Az interface egy teljes kiépítettségű modem, mely tartalmazza és kezeli az RS-232 összes
vonalát, így a felhasználó számára egy szabványos 2400 - 115000 bps-es modemként jelenik meg.
Működését a GSM 07.07 és GSM 07.05 leírások részletezik. A kifejezetten adatátvitelre készült
interface modul audió ki- és bemenetei a készüléken belül megtalálhatóak, de a modulból már nem
kerültek kivezetésre. Hozzáférésükhöz, illetve kivezetésükhöz külön belső kis illesztőegység
szükséges. A GSM modulok külső SIM kártyatartó foglalattal rendelkeznek, melyekbe így kívülről
tolható be úgy, hogy a SIM kártya kivezetéseivel lefelé álljon, s annak csapott vége a modul házába
mutasson.  A modul bedobozolva kapható eloxált fém-szürke vagy matt fekete alumínium profilban.
A modul táplálását tetszőleges
hálózati, vagy telepes tápegy-
ség elláthatja, ha feszültségében
és terhelhetőségében megfelel a
megadott igényeknek. A modul
belül túlfeszültség, fordított po-
laritás és rövidzár ellen egyaránt
védett. Mivel a modul egy
100x52x32 mm külső méretek-
kel rendelkező fekete és natúr
alumínium profil dobozba ke-
rült beépítésre, melyben a GSM
modul, és a belső elektronika
kellően zavarvédett, így annak
környezetére sem hat zavaróan.
Valamint a modul rendelkezik
egy belső mikroprocesszorral,  
mely szabványos AT parancsokon, és a modul saját parancsain kívül további parancsokat is felismer,
melyek segítségével a modul kezelése, így annak ki- és bekapcsolása is szoftverből lehetséges. A
GSM modul bármely szabványos kétnormás 900/1800-as, 50 Ohm impedanciájú külső antennával
üzemelhet. A Simcom 300DZ sorozatú ipari GSM modul állapotát az interface előlapján 3 db LED
dióda jelzi. A piros LED a modulra adott tápfeszültséget, a sárga LED a GSM modul táplálását
jelzi, a zöld LED pedig a kommunikáció közbeni állapotát, üzemmódját mutatja.  

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



A modulban a piros jumper segítsé-
gével autostart funkció kapcsolható
be-, vagy ki. Bekapcsolt autostart
funkció mellett a modemben a
mikroprocesszor a táp feléledésekor
bekapcsolja a GSM modemet, és
(betett érvényes Sim kártya esetén)
feljelentkezteti a modemet a SIM
kártya által kijelölt GSM hálózatra,
és készen áll a dokumentációjában
specifikált Voice, Data, Sms, Gprs
alapú üzemmódokban való műkö-
désre. Az Smo-420s GSM interface
modul fixen RS-232 soros portos
működésű, ebben a hardware ver-
zióban a GSM modem USB  portos

működése jumperekkel fixen kiválasztott, a modemben található 8 db zöld színű jumperrel. A képen
látható módon feltett junperek az RS-232-es soros portos működést mutatják. Az USB-s működés
ezen panel esetében letiltásra került, és így ebben az esetben a modem kizárólag RS-202  portján ke-

resztül fog tudni kommunikálni. A panelen található 3 db kék jumper segítségével a kommunikáció
sebessége állítható be, az alábbi táblázat alapján:

Jumperek: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 érték

Sebesség: 2400 4800 9600 14400 19200 38400 56200 115000 baud

A feltett jumpereket a készülék kizárólag a bekapcsolásakor fogja beolvasni és értelmezni, így a már
működö készülék üzemközbenei be- és átállítások után a modemet az új beállítások észlelése
érdekében minden esetben  újra kell indítani ! 
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Az Smo-420 dobozolatlanul, vagy bedobozoltan kerül szállításra. Irodai felhasználásra
kétnormás külső bot antenna javasolt. Ipari és biztonságtechnikai alkalmazásra előnyösebb egy 2m-es
RG174-es koax kábelen lévő öntapadós, (fémet leszámítva) bárhova felragasztható kétnormás lap
antenna. Mindkét antennával kiváló vétel érhető el. Alapállapotában a GSM interface modul
jumperrel beállított AutoStart opcióval, és 19200 baud-od beállítással kerül szállításra.

Az Smo-420 modul alkalmas fix és mobil alkalmazásokra egyaránt, akár desktop, akár laptop
számítógépek, kihelyezett egykártyás ipari PC-k, PLC-s vagy mikrogépes modulok adat-gyűjtési,
továbbítási feladatainak ellátására a mérés-, távvezérlés-, szabályozás- és irányítástech-nikában, de
felhasználható fax küldés-, fogadás, email és internetes célokra is.

Specifikációk:
 

Lehetséges GSM telefonok:   Huawei EM-310

Tápfeszültség: 8–30V DC
Üresjárati áramfelvétel: < 3 mA (Kikapcsolt telefonnal)
Nyugalmi áramfelvétel: < 15 mA (Bekapcsolt telefonnal)
Max. áramfelvétel: < 260 mA (Felépített kapcsolattal) 
Üzemmód: E-GSM-900 880-960 MHz 2W +33dB / 50 Ohm

DCS-1800 1710-1880 MHz 1W +30dB / 50 Ohm
Érzékenység -102 dB

Antenna: GSM  80MHz 50 Ohm >0 dB 1/2 hh. dipolantenna
DCS  170MHz 50 Ohm >0 dB 1/2 hh. dipolantenna

Belső antenna csatlakozó: MMCX koaxiál   50 Ohm J01341A0081
Külső antenna csatlakozó: SMA bot antennához és lap antennához egyaránt 

SIM kártya: 3V-os, vagy 1.8V-os

Parancskészlet: AT  GSM 07.07, és 07.05
Modul saját parancs: "AT+SWON"     -  a modult bekapcsolja

"AT+SWOFF"   -  a modult kikapcsolja
"AT+SWRES"   -  a modult kikapcsolja, majd visszakapcsolja

SMS üzemmód: MT class 0 - 3 -  CB DRX kompatibilitással.

Soros kommunikáció: 1200, 2400, 4800, 9600, 19k, 38k, 56k, 115k baud, 
panelen kék jumperekkel beállítható
Default (és javasolt !) beállítás 9600 baud

Automatikus bekapcsolás tápfeszültség ráadásakor automatikusan bekapcsol !
panelen piros jumperrel beállítható

GPRS üzemmód: Adatátvitel GSM 07.07, 07.05  szerint
GPRS Class-B
CSD átvitel max. 14.4 Kbps
Fax mód Class-1, Group-3

További specifikációk a:       Huawei EM-310  AT Command Set 
és 
System Integrator Manual  c. dokumentációjában
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