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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

Általános leírás
Az MA-GU-DTMF riasztóközpontok kommunikációjának fő átviteli  csatornájának,  vagy analóg
vezetékes  telefonvonallal  kiegészítve párhuzamos átjelzés megvalósítására szolgál.  Két  alapvető
részegysége: 

•kommunikátor

•ipari GSM modem

A kommunikátor  feladata,  hogy  a  kommunikációt  GSM-csatornára  irányítsa.  Vezetékes  vonal
bekötése  esetén,  amennyiben  a  GSM-csatornára  való  irányítás  feltételei  nem  állnak  fenn,  a
kommunikáció vezetékes vonalon zajlik. A Lásd: A kommunikáció GSM-csatornára való irányítása c. fejezetet..

Ha a kommunikátor GSM-csatornára irányítja a hívást, akkor lekommunikáltatja a központot. A
kommunikáció során ellenőrző összeget számol és annak alapján dönt a vett jelzés nyugtázásáról.

Sikertelen vezetékes vonali kommunikáció esetén is van lehetőség a jelzés GSM-csatornára való
irányítására. Lásd Programozási példa, ajánlás ill. Programozható paraméterek c. fejezeteket.

Az  MA-GU-DTMF  modul  4db  DEOL  működésű  saját  zónabemenettel  rendelkezik.  Mellyek
kiegészítő jelzések átjelzésére használhatóak. Lásd Zónabemenetek bekötése c. fejezetet.

Az MA-GU-DTMF másik alapvető részegysége a GSM modem. A modem kapcsolt vonalas ipari
adatátvitelt és GPRS adatátvitelt használ a jelek továbbítására, ezért a vételi oldalon is hasonló ipari
adatcsatornán, illetve GPRS csatornán működő modem kell hogy fogadja a jelzéseket.

Figyelem!

Az MA-GU-DTMF által küldött jelzéseket analóg vezetékes vonali vevővel
nem lehet levenni, és a GSM csatornán beszélgetést sem lehet folytatni.
Természetesen a vezetékes vonali egyéb kommunikációt, (fax, beszélgetés,
internet) Az MA-GU-DTMF nem befolyásolja.

Az MA-GU-DTMF saját  azonosítóján  képes  a   saját   eseményeit  elküldeni.  GPRS módban  a
kapcsolat  ellenőrzésére a riasztóközpont által  küldött tesztjelentésen kívül GPRS körbekérdezést
történik: A távfelügyelet szólítja meg a modult a megadott időközönként.

Az MA-GU-DTMF felügyeli a modem állapotát is, ha az hibásan működik, vagy a GPRS körkérdés
ideje + hibatűrés ideig semmilyen adatforgalom nem zajlik a processzor, és a modem között, akkor
újraindítja a modemet, és a kapcsolat helyreállása után hibajelzést küld a távfelügyeletre.  Lásd: Az MA-
GU-DTMF által küldött események leírása,  jelentőkódok c. fejezetet
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

Az MA-GU-DTMF felépítése
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

Az Ipari GSM modem

Az MA-GU-DTMF kommunikátora egy ipari GSM modemmel áll kapcsolatban. A modem IMEI
száma a modemre ragasztott címkén olvasható.

A SIM-kártya

Az MA-GU-DTMF-ben egy ipari adatcsomaggal, és GPRS szolgáltatással rendelkező SIM-kártya
van.  Ezen  beszéd-forgalmat  nem lehet  lebonyolítani.  A SIM-kártya  IP-címe és  telefonszáma  a
modemre ragasztott címkén olvasható. 

Az antenna bekötése, kivezetése
Az MA-GU-DTMF-t 1/4-hullámú modemre forrasztott antennával, vagy külön igény esetén SMA 
antenna-csatlakozóval szereljük, és mágnestalpas antennát biztosítunk hozzá.

A modemre forrasztott antennát az ábrán látható módon az
MA-GU-DTMF  dobozából  az  e  célra  kialakított  furaton
keresztül ki kell vezetni, úgy hogy a szabadon kiálló rész kb.
12 cm legyen.  Gondoskodni  kell  arról,  hogy a  kiálló  rész
vissza ne csússzon (kábelkötegelő).

Abban az esetben, ha a tervezett felszerelési helyen a térérő
nem megfelelő, akkor az MA-GU-DTMF-t olyan helyre kell
felszerelni, ahol a térerő érték elfogadható. Ha az MA-GU-
DTMF-t nem lehet felszerelni oda, ahol megfelelő a térerő,
akkor mágnes talpas antennás változatot kell felszerelni, és a
mágnes talpas antennának  olyan helyet kell keresni, ahol a
térerő érték elfogadható.

A mágnestalpas antennán a kábel hossza max. 3 m lehet.

A még elfogadható térerőérték: 12,0

Az MA-GU-DTMF-t csak olyan helyre szabad felszerelni 
ahol a térerő -érték minimum: 12, és  a bithiba-arányszám 0. 
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

Az MA-GU-DTMF mechanikai rögzítése
Az MA-GU-DTMF-t a doboz hátsó falán levő furatok segítségével a kijelölt helyre rögzíteni kell.
Ügyelni kell arra, hogy amennyiben van a helyszínen behatolásjelző rendszer, akkor Az MA-GU-
DTMF védett térbe, nem késleltetett zónába kerüljön.

A vezetékeket elsősorban a hátoldalon levő téglalap alakú nyíláson át kell kivezetni. Ha ez nem
elég,  vagy nem lehetséges,  akkor  a  doboz  alján  vagy a  tetején  levő  kigyengített  záróelemeket
kivágva az így kialakított nyíláson át kell a vezetékeket kivezetni. Ekkor azonban, ha a vezetékek
melletti nyílás nincs lezárva (pl. tömszelencével) akkor a doboz ipari védettségi szintje IP10 -re
csökken.
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

Az MA-GU-DTMF bekötése, sorkapocs ismertetése

Tápellátás bekötése

Az MA-GU-DTMF-nek 16V AC, és 12V DC tápellátásra van szüksége.

Az akkumulátor kapacitása max. 7 Ah lehet.

Az akkumulátor fordított bekötése ellen védelem van beépítve.

Figyelem!

Az  MA-GU-DTMF-ben  akkumulátor-védő
áramkör van beépítve, emiatt abban az esetben, ha
nincs  AC  tápellátás  csatlakoztatva,  hanem  csak
akkumulátor, az MA-GU-DTMF csak az akkuvédő-
áramkörön  található  indítógomb  segítségével
indítható.
Merülő  akkumulátor  esetén  az  akkumulátor-védő
áramkör  kb.  10,9V  -nál  lekapcsolja  az  MA-GU-
DTMF-t. 
Az alacsony akkumulátorfeszültség eljelentése kb.
11.4V -nál történik.
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

A DTMF-panel sorkapcsai

RTEL: Riasztóközpont 
telefonvonal bemenete

TEL: Telefonvonal bemenet
E: Hálózati föld
Z1...4,G: Zóna bemenetek
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

MA-GU-DTMF szabotázsvédelemének megvalósítása

Az MA-GU-DTMF saját szabotázsvédelemének megvalósítására a panelen lévő 'Tamper' kapocs 
szolgál. A kapocsra egy kapcsoló csatlakozik, amely ha a doboz zárva van, akkor a kapcsoló is zárt 
állapotban van. Ha a kapcsoló zárt állapotban van akkor a kapcsok között rövidzár van, ha a 
kapcsoló nyitva van a kapcsok között szakadás van. Ha a dobozt kinyitják/megsértik akkor Az MA-
GU-DTMF szabotázsjelzést küld a felügyeleti központba. A doboz fedelének becsukása/helyreállása
pedig szabotázs-helyreállás jelzést generál. Lásd: Az MA-GU-DTMF által küldött események leírása, jelentőkódok c. 
fejezetet.

A zónabemenet bekötése

A zónabemenet működési vázlata az alábbi ábrán látható:

A zónák DEOL működésűek, 4,7kΩ-os riasztás ellenállással és 2,2kΩ-os szabotázs ellenállással.

Figyelem!

A nem használt zónákat le kell zárni, vagy működésüket le kell tiltani. 
A letiltott zónákat nem kell lezárni ellenállásokkal, mert az eszköz 
nem figyeli azokat a zónákat!

Általános riasztás jelzés

Általános  riasztásjelzés  használatával  biztosítható  azt,  hogy  a  riasztó  kommunikátorának
meghibásodása esetén is minimum egy jelzés beérkezzen a távfelügyeletre.  Az MA-GU-DTMF
zónájára  a  riasztóközpontról  egy  riasztáskor  aktívvá  váló  száraz  kontaktust  kell  kötni.  Lásd:  A

zónabemenet  bekötése  c.  fejezetet. Az  MA-GU-DTMF  zónájának  típusát  általános  riasztásra  kell
programozni. (Az MA-GU-DTMF 1-es zónájának típusának gyári alapértéke általános riasztás)

Figyelem! 

A zónalezáró ellenállásokat a riasztóközpontban, és nem Az MA-GU-
DTMF dobozában kell elhelyezni. A szabotázs ellenállás 
riasztóközpontban történő elhelyezése biztosítja az  MA-GU-DTMF  és a
riasztóközpont közötti vezetékszakasz szabotázsvédelmét.  
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

MA-GU-DTMF és a riasztóközpont közötti vezeték szabotázsvédelmének 
megvalósítása

Az Általános riasztás bekötése már önmagában biztosítja a vezetékszakasz szabotázsvédelmét. Az  
saját zónáinak DEOL működése miatt a vezetékszakasz szakadása, vagy rövidzárlata esetén a 
szabotázs jelzést küld a távfelügyeletnek. 

MA-GU-DTMF és a riasztóközpont közötti vezeték szabotázsvédelmének megvalósításának másik 
lehetséges módja :

Az összekötő vezetékben 2 eret fel lehet használni a riasztóközpont és az MA-GU-DTMF közötti 
összeköttetés szabotázsvédelmére. Ilyenkor az érpárt az MA-GU-DTMF egy saját zónájára 
bekötjük, az érpár másik felét a riasztóközpontban 2,2kΩ-os ellenállással összekötjük. Az összekötő
vezetékszakasz szakadása, vagy rövidzárlata esetén a szabotázs jelzést küld a távfelügyeletnek. 

Figyelem! 

A zónalezáró ellenállásokat a riasztóközpontban, és nem Az MA-GU-
DTMF dobozában kell elhelyezni. A szabotázs ellenállás 
riasztóközpontban történő elhelyezése biztosítja az  MA-GU-DTMF  és a
riasztóközpont közötti vezetékszakasz szabotázsvédelmét.  
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

LED-jelzések
Az MA-GU-DTMF a különböző állapotairól LED-ek segítségével ad tájékoztatást. A panelon 5 db 
LED található:
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

Link  -  LED:

A modem és a GSM-hálózat kapcsolatát jelzi ki. Lehetséges állapotai:

Folyamatosan világít 

A Modem GSM-hálózatra való regisztrálása folyamatban van. 

Lassan villog (kb. 3s-ként)

Normál üzemi helyzet.

Gyorsabban villog (kb.: 1s-ként)

Adásban van.

Nem világít

Nem normális üzemhelyzet, a modem működésképtelen.

TX-RX LED-ek:

A kommunikátor és a modem közti kommunikáció ütemében villognak.

Ha csak a TX -LED villog kb. 1 másodpercenként, az azt jelenti, hogy nem válaszol a modem.

Táp LED-ek:

A modulon 2db táp LED található egy az akkumulátor (Akku), és egy az AC tápellátáshoz (AC 
Táp). Ha az AC LED világít akkor hálózati feszültség van(Ha az AC LED világít, akkor az 
akkumulátor LED is világít.), ha csak az akkumulátor LED világít, akkor nincsen AC tápellátás.

Ha nincs AC tápellátás és   az akkuvédő-áramkörön található indítógomb segítségével nem lett 
elindítva a modul az akkumulátor LED villoghat.
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

Az MA-GU-DTMF működési módjai
Az MA-GU-DTMF–nek két működési módja van:

Csak GSM

Az MA-GU-DTMF  biztosítja  a  riasztóközpont  fő  átviteli  útvonalát.  Telefonvonalat  szimulál  a
riasztóközpont  számára  és lekommunikáltatja  a  központot.  A  kommunikáció  során  ellenőrző
összeget számol. Ha a  jelzésben küldött és a számított ellenőrző összeg megegyezik, nyugtázza a
jelzést a jelzést a riasztóközpont felé és GSM-csatornán továbbítja a távfelügyeleti központnak. 

Párhuzamos

Az MA-GU-DTMF analóg vezetékes telefonvonallal kiegészítve párhuzamos átjelzésre alkalmas. A
riasztóközpont kommunikációjának GSM-csatornára történő átirányítása csak akkor történik meg, 
ha:

•nincs, vagy megszakad a vezetékes telefon-vonal 

•a riasztóközpont a GSM-behívó számot tárcsázza. Lásd: Programozható paraméterek leírása c. fejezetet

•b figyelés engedélyezve van és a riasztó beemelésekor nincs búgóhang.  Lásd: Programozható paraméterek
leírása c. fejezetet

•a  3.  beemelés  figyelése  engedélyezve  van  és   3  percen  belül  3.  alkalommal  emel  be  a
riasztóközpont Lásd: Programozható paraméterek leírása c. fejezetet

Ekkor az MA-GU-DTMF telefonvonalat szimulál a riasztóközpont számára és, lekommunikáltatja a
központot. A kommunikáció során ellenőrző összeget számol. Ha a  jelzésben küldött és a számított
ellenőrző összeg megegyezik nyugtázza a jelzést a jelzést a riasztóközpont felé és GSM-csatornán
továbbítja a távfelügyeleti központnak.

Riasztóközpont programozása
A  riasztóközpont  kommunikációjának  programozása  során  a  következő  szempontokat  kell
figyelembe venni:

•Jelentőformátum Contact ID vagy 4/2 lehet.

•A telefonszám és GSM behívószám elé késleltető-karaktert kell programozni.

•Tárcsázási mód: CSAK DTMF.

•Telefonvonal figyelés: kikapcsolva.
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MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

Programozási példa, ajánlás

Az alábbiakban ismertetünk néhány olyan programozási szempontot, amit figyelembe kell venni a
rendszer programozásához:

•Párhuzamos  jelentés  esetén  elsődleges  telefonszámnak  a  GSM  -behívót  célszerű  beállítani,  és
tartalék számként a vezetékes hívószámot, és párhuzamos (harmadlagos) telefonszámként szintén a
vezetékes hívószámot, mert ilyenkor a vezeték mögött továbbra is ott van tartalékként az MA-GU-
DTMF,  tehát  így a  harmadlagos telefonszámnak is  van  tartaléka:  az  MA-GU-DTMF,  abban az
esetben, ha elszakad a telefonvonal, vagy nem tud vezetéken jelenteni: 3. hívás esetén bejelentkezik
Az MA-GU-DTMF. Abban az esetben, ha a harmadlagos szám a GSM lenne, akkor annak már nem
lenne tartaléka.

•Távfelügyeleti azonosító ugyanaz legyen a riasztóközpontban és az MA-GU-DTMF-ban egyaránt.

•Ha a riasztóközpont CID vagy 4/2 jelzéseket küld az MA-GU-DTMF-on keresztül, akkor Az MA-
GU-DTMF saját tesztjelentését le kell tiltani,  mert ha a riasztóközpont meghibásodna, akkor az
MA-GU-DTMF tesztje elfedné a riasztó teszt-elmaradását!  Lásd: Programozható paraméterek leírása c. fejezetet

•4/2 jelentőformátum esetén a 20bps sebességű formátum ajánlott. A legtöbb központnál működik a
10bps is,  de a tesztek során a  pl.:  Summit 3208GOLD -nál 4/2 esetén csak a 20bps formátum
működött.

Távfelügyeleti kommunikáció
Az MA-GU-DTMF a távfelügyelettel elsősorban GPRS üzemmódban kommunikál. Amennyiben a
távfelügyeleti vevő nem nyugtázza a jelzést, 2. sikertelen próbálkozás után átkapcsol GSM ipari
kapcsolt vonalra, és ott próbálkozik a lent leírt módon. Végül a sikeres jelzés után vagy sikertelen
jelzésküldés után a 10. próba elteltével ismét fellép, vagy megpróbál fellépni a GPRS-hálózatra.

Abban  az  esetben,  ha  kapcsolt  vonalon  kommunikációs  hiba  miatt  meghiúsul  egy  esemény
távfelügyeleti központba való eljelentése (legyen az akár a riasztóközponttól eredő, akár az MA-
GU-DTMF saját jelzése), akkor az MA-GU-DTMF további kísérleteket tesz a jelzés továbbítására
(maximum 10). Ha a 10. próbálkozás is sikertelen (ez kb. 10 percet jelent), akkor az el nem küldött
jelzést  a  memóriájában  eltárolja.  A memóriájában  tárolt  el  nem küldött  jelzés(eke)t  a  3óra  50
percenként, vagy a következő frissen bekövetkezett eseménnyel együtt megpróbálja újra elküldeni.

Ha 30 percnél hosszabb ideig tárolódik az el nem küldött esemény a memóriában, akkor kap egy
"régi esemény"-azonosító bélyeget, és a következő kommunikáció során így, megbélyegezve küldi a
távfelügyeletre.  Az  ilyen  módon  megbélyegzett  esemény  tehát  legalább  40  perccel  korábban
következett be, mint ahogy el lett küldve (10 perc= a 10 próba időtartama, + 30 perc a memóriában eltöltött
idő  a  megbélyegzés  előtt,  ez  összesen  40  perc).  A megbélyegzés  úgy  történik,  hogy  a  régi  esemény
esemény-típus azonosítójához a kommunikátor 8-at hozzáad. 

Pl.: 0 602 -> 8 602.  Lásd: Az MA-GU-DTMF által küldött események leírása, jelentőkódok c. fejezetet

A kommunikáció ellenőrzése 

A kommunikációs kapcsolat meglétének helyszínről történő ellenőrzésére legjobban az  MA-GU-
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DTMF  szabotázsbemenete,  vagy  valamely  engedélyezett  zónabemenete  használható.  Ezek
használata előtt  a távfelügyeleti  központot  értesíteni kell.  Lásd:  Szabotázsvédelem megvalósítása,  és  Általános
riasztásbemenet  c. fejezetet.

Az MA-GU-DTMF által küldött események leírása, jelentőkódok

Az MA-GU-DTMF a távfelügyelettel való kommunikációja során a Contact ID protokoll-t veszi
figyelembe  a  riasztóközpont  által  használt  jelentő-formátumtól  függetlenül   (Akár  4/2-ről,  akár
Contact ID-ról, akár az MA-GU-DTMF saját jelzéseiről legyen szó).

A távfelügyeletre elküldött kódsorozat azonban az eredeti Contact ID-protokollhoz képest némiképp
módosul:

•Az üzenet típus azonosító ('18')  nem lesz elküldve

•A CheckSum nem lesz elküldve.

Contact ID jelentőformátum

Contact ID formátumban a fent említetteken kívül nincs eltérés.

Például: A  8424-es azonosítón az 1-es területen,  az 5-ös zónáról betörésjelzés érkezik.

A riasztóközpont által leadott esemény: 8424 18 1 130 01 005 C

A távfelügyeletre küldött esemény: 8424 1 130 01 005

40 percnél régebbi esemény: 8424 9 130 01 005

4/2 Jelentőformátum

A riasztóközpontról vett 4/2 formátumú eseményeket az MA-GU-DTMF szintén a fenti fejezetben
ismertetett (Contact ID-hoz hasonló) 13-számjegyes formában továbbítja a távfelügyeletre. A 4/2
formátumú esemény azonosítója az első 4 helyi értéken, az eseménykód első számjegye a Contact
ID eseménykód 3. helyi értékén, a kód második számjegye pedig a Contact ID zónaszám 3. helyi
értékén tárolódik. 

Az eseménytípus-azonosító  (a Contact ID kód előtt  álló  számjegy):  4,  vagy 40 percnél  régebbi
esemény esetén: C.

Például:

A riasztóközpont által leadott 4/2 esemény: 8424 23

A távfelügyeletre küldött esemény: 8424 4 002 01 003

40 percnél régebbi esemény: 8424 C 002 01 003
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Az MA-GU-DTMF saját üzenetei

Az MA-GU-DTMF saját  üzeneteit  és  azok eseménytípus-azonosítóit  és  jelentőkódjait  az  alábbi
táblázat tartalmazza:

Esemény megnevezése Friss esemény Helyreállás

Régi esemény

(Esemény/Helyreáll
ás)

GSM.Rendszer Reszet 0 305 - 8 305

GSM.Ellenőrző Jelentés 0 602 - 8 602

GSM.AC Hálózat Kimaradás 0 301 2 301 8 301/A 301

GSM.Alacsony Akku-Fesz. 0 302 2 302 8 302/A 302

GSM.Szabotázs Riasztás 0 137 2 137 8 137/A 137

GSM.Eseményvesztés 0 624 - 8 624

GSM.Kézi Ellenőrző Jelentés 0 601 - 8 601

GSM.Modem-Szoftver Hiba 0 381 - 8 381

GSM.Sikeres Szoftverfrissítés 0 416 - 8 416

GSM.Sikertelen Szoftverfrissítés 0 304 - 8 304

GSM.EEPROM Hiba 0 303 - 8 303

GSM.Általános Riasztás 0 140 2 140 8 140/A 140

GSM.24ó Zóna Riasztás 0 133 2 133 8 133/A 133

GSM.Tűz Riasztás 0 110 2 110 8 110/A 110

GSM.Szén-momoxid Jelenlét 0 162 2 162 8 162/A 162

GSM.Tűz Hiba 0 373 2 373 8 373/A 373

GSM.Érzékelő Szabotázs 0 144 2 144 8 144/A 144

GSM.24 órás zóna kiiktatás 0 572 2 572 8 572/A 572

GSM: Vezetékes Telefonvonal Hiba 0 351 2 351 8 351/A 351

GSM.Fejlesztés alatt lévő műszaki jelzés 0 352 - 8 352

Figyelem!
Tekintettel arra, hogy Az MA-GU-DTMFban a távfelügyeleti azonosító a
riasztóközpontétól  független,  a  kommunikáció  próbája  során  minden
esetben meg kell győződni arról, hogy a riasztóközpont jelzései is, és Az
MA-GU-DTMF saját jelzései is a megfelelő azonosítóra érkeznek-e be.
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Az MA-GU-DTMF programozása, beállítása
Az  MA-GU-DTMF  programozása  történhet  helyben,  számítógép  segítségével  a  modul  USB
portján, valamint ugyanezek a paraméterek programozhatóak távtöltéssel is akár GPRS üzemben,
akár kapcsolt vonalas üzemmódban (DATA). 

A programozható paraméterek leírása

Távfelügyelet/Szolgáltató:

Ezzel a paraméterrel kell beállítani, melyik Ügyfélcsoporthoz tartozik a Távfelügyeleti azonosító.
Gyári alapérték :  PE1/BP2

Távfelügyeleti azonosító:

Ez a paraméter kétféle funkciót lát el:

1.) A GSM-kommunikációt tiltja vagy engedélyezi:

0000 - kommunikáció tiltva

0000-tól eltérő érték - kommunikáció engedélyezve.

2.) A távfelügyelet felé azonosítja az MA-GU-DTMF-t.

Jelentősége  abban  rejlik,  hogy  a  GSM  modulnak  vannak  saját  maga  által  generált
eseményei (tesztjelentés, rendszerhibák). A távfelügyeletre ezzel az azonosítóval küldi a
saját jelzéseit.  A riasztótól kapott jelzéseket azzal az azonosítóval továbbítja,  amelyet a
központtól kapott üzenet tartalmaz. Ezért a riasztóba és Az MA-GU-DTMF-be ugyanazt a
távfelügyeleti azonosítót kell programozni.

Az azonosítót minden esetben 4 számjeggyel kell megadni, és hexadecimális értékeket is
tartalmazhat.

Gyári alapérték :  0000

Tesztjelentés intervalluma:

Az MA-GU-DTMF által küldött -a riasztóközpont tesztjelentésétől független- tesztjelentés időköze 
órákban kifejezve. Értékét mindig két számjeggyel kell megadni. Lehetséges értékei: 

00 - nincs tesztjelentés-küldés

01..24 -megadott óránként tesztjelentést küld.
Gyári alapérték :  00

Figyelem!
A z MA-GU-DTMF-be csak akkor szabad tesztjelentést programozni, ha az
RTEL sorkapcsokhoz nincs csatlakoztatva riasztóközpont. 
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Gsm-behívó szám:

Amint  azt  a  kommunikáció  GSM  csatornára  való  irányítása  című  fejezetben  említettem,  a
kommunikátor GSM-csatornára irányíthatja a hívást akkor is, ha van vezetékes vonal. Erre szolgál a
Gsm-behívó  szám.  Ez  egy  számsorozat,  amelyet  a  riasztóközpontban  valamelyik  telefonszám
helyére kell  írni.  Amikor az MA-GU-DTMF a központ  által  tárcsázott  számban felismeri  ezt  a
számsort,  azonnal  átvált  GSM-csatornára.  Alkalmazási  területe  a  párhuzamos  jelentés
megvalósítása. Hossza maximum 16 karakter hosszú lehet, de célszerű gyári alapértéken hagyni,
nehogy olyan számot tárcsázzon a központ, ami egy valós előfizetői szám.
Gyári alapérték :  74B1741

Mérnöki-kód:

Helyi számítógépen keresztül való programozáshoz szükséges mérnöki-kód.

6 -számjegy hosszú kell hogy legyen. Telepítés után a gyári alapértéket meg kell változtatni!
Gyári alapérték :  123456

Zónák konfigurálható tulajdonságai

A zóna típusa 

A zóna típusa határozza meg, hogy a zóna riasztásakor milyen jelzéskóddal küldi a jelzést a 
távfelügyeletre. Mind a négy zóna típusa külön programozható.

A zóna tipusa lehet:

24 órás, CO, Tűz, Tűz hiba, Általános riasztás
Gyári alapértékek :  1.zóna Általános riasztás 2,3,4. zónák 24órás

A zóna működésének engedélyezése

Minden zóna működése külön engedélyezhető, vagy tiltható. Ha a zóna működése tiltva van, a 
zónabemeneten érzékelt változásról nem küld jelzést a távfelügyelet felé.
Gyári alapérték :  1.zóna engedélyezett, 2,3,4.zóna tiltva
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Zóna nyugalmi állapota

Minden zóna nyugalmi állapota programozható. 

A zóna állapota lehet:

Alapban zárt. (NC)

A riasztás ellenállással párhuzamosan alapban zárt kontaktus kell kötni. Amikor a kontaktus nyit,  
riasztásjelzést küld a távfelügyeletre, amikor a kontaktus zár riasztás helyreállást küld a 
távfelügyeletre. Lásd: Az MA-GU-DTMF által küldött események leírása, jelentőkódok, és A zónabemenet bekötése c. fejezetet

Alapban nyitott (NO)

A riasztás ellenállással párhuzamosan alapban nyitott kontaktus kell kötni. Amikor a kontaktus zár,  
riasztásjelzést küld a távfelügyeletre, amikor a kontaktus nyit riasztás helyreállást küld a 
távfelügyeletre. Lásd: Az MA-GU-DTMF által küldött események leírása, jelentőkódok, és A zónabemenet bekötése c. fejezetet

Gyári alapérték :  NC

Zóna érzékenység 

Minden zóna érzékenysége külön programozható

A zónabemeneten érzékelt változás csak akkor kerül átjelzésre, ha az a zónaérzékenységi ideig 
fennáll.

A zónaérzékenység 50ms vagy 500ms lehet.

 Gyári alapérték :  500ms

Programozás helyi számítógépről

A programozás hardver és szoftver-igényei

Hardver-igények:

•Szabad USB port a számítógépen.

•USB kábel.(B típusú csatlakozó a panelon)

Szoftver-igények:

•Win 95/98/ME/XP/NT/Vista/7/8 operációs rendszerek valamelyike

•magsmdowloder_43.exe (verzió 2.0.0.43) vagy ennél magasabb verziószámú letöltőprogram

•NCU140USB VCom Port illesztőprogram

Figyelem!
A letöltő program a Multi Alarm Zrt. irodáiban beszerezhető. Más 
programmal helyettesíteni nem lehet!

19

!



MA-GU-DTMF Telepítési és üzemeltetési útmutató

Programozás távtöltéssel

A távprogramozási igényeivel kapcsolatban kérjük forduljon a Multi Alarm Zrt. szakembereihez.

Az MA-GU-DTMF karbantartása

Karbantartáskor az MA-GU-DTMF-en a következőket kell ellenőrizni, illetve elvégezni:

•A sorkapcsok állapotát, hogy nem lazultak-e ki. 

•Ellenőrizni kell az antenna állapotát:

•ha nem mágnestalpas, akkor ellenőrizni kell, hogy nem csúszott-e vissza a dobozba (szükség esetén
kábelkötegelővel kell biztosítani, hogy kb. 12cm hossz álljon ki a   dobozból.) 

•Ellenőrizni kell, hogy nincs-e az antennán vagy a kábelén törés.

•Meg kell mérni a térerőt, ha az nem megfelelő, akkor az antenna áthelyezésével (mágnestalpas 
antenna esetén) javítani kell.

•Ha van riasztóközpont rákötve, akkor arról próbajelzéseket kell küldeni összhangban az azokra 
vonatkozó karbantartási utasításokkal. 

•Az MA-GU-DTMF saját jelzéseit is el kell küldeni: Fedél szabotázs és ha minden bekötött saját 
zónát, és ellenőrizni kell, hogy megfelelő módon beérkeztek-e? A megfelelő mód azt jelenti, hogy 
megfelelően rövid idő alatt (kevesebb, mint 1 perc), és az elvárt üzemmódban, azaz GPRS 
üzemmódban.

Hibakeresés

Ha  az  MA-GU-DTMF  és  a  riasztóközpont  közötti  kommunikációval  van  probléma,  bele  kell
hallgatni  a  kommunikációba.  A  behallgató  lehet  pl.:  egy  telefon  kézibeszélőjéből  kiszerelt
hangszóró és egy 100nF kondenzátor a hangszóróval sorba kötve. A behallgatót az MA-GU-DTMF
"RTEL" bemenetére kell kötni párhuzamosan.

1.) Az MA-GU-DTMF nem jelentkezik be a hálózatba

•Ellenőrizze a térerőt.

2.) Az MA-GU-DTMF jelzései nem mennek be a távfelügyeletre 

•Ellenőrizze,  hogy  az  MA-GU-DTMF  távfelügyeleti  azonosítója  megfelelő  értékre  be  lett  -e
programozva. A Gyári alapértéke (0000) letiltja az MA-GU-DTMF kommunikációját.

•Ellenőrizze az MA-GU-DTMF-ben a hogy a megfelelő ügyfélcsoport van-e beállítva.

3.)  Párhuzamos  rendszernél  a  Gsm-behívó  szám  tárcsázására  "A  hívott  számon  előfizető  nem
kapcsolható" üzenet hallatszik:

•Nem egyezik  a riasztóközpontba és az MA-GU-DTMF-be írt Gsm-behívó szám.

A riasztóközpontba írt Gsm-behívószámnak és az MA-GU-DTMF memóriájában tárolt
Gsm-behívó számnak egyeznie kell!

•A riasztóközpontba és az MA-GU-DTMF-be írt Gsm-behívó szám egyezik, de a vezetékes vonali
telefonközpont túl gyorsan reagál:

Változtassa meg mind a riasztóközpontban, mind az MA-GU-DTMF-ben a Gsm-behívó
számot úgy, hogy az első karakterei még elfogadhatók legyenek vezetékes vonalon is,
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csak az utolsó digit legyen speciális számjegy:  pl. : "06123B"

4.) Riasztóközpont nem tud kommunikálni az MA-GU-DTMF-fel

•Ellenőrizze,  hogy  helyesen  csatlakoztatta-e  az  MA-GU-DTMF-et  a  riasztóközponthoz.  Lásd  a
bekötési rajzot.

•Ellenőrizze a riasztóközpontban kiválasztott jelentésformátumot. az MA-GU-DTMF csak Contact
ID (Point ID), ill.  4/2 formátumban tud kommunikálni a központtal.

•Ellenőrizze a riasztóközpontban, a telefonvonal felügyelete ki van-e kapcsolva.

•Ellenőrizze a riasztóközpontban a GSM-behívó számot

•Ellenőrizze a riasztóközpontban, hogy a kiválasztott jelentésformátumnak megfelelő jelentőkódok
be vannak-e állítva, CID esetén ha az lehetséges javasoljuk  az automata jelentőkódok használatát
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Technikai adatok
Tápfeszültség: 

A  riasztóközponttól  független  saját  fémházába  épített  transzformátorról  (220V/16V)  illetve
Akkumulátorról:

16V AC, 50Hz

12V DC, min.: 4 Ah, max.: 7 Ah

Áramfelvétel:

Üresjárat: 120mA

Adás közben: kb.: 200-300mA, (térerőtől függ)

Jelentőformátum (a riasztóközpont felöl):

●Contact ID, vagy Ademco Point ID (mindegyik verzió)

●Impulzus 4/2 

Gyári alapértékek:

Távfelügyelet/Szolgáltató: Multialarm Zrt. Pécs1 vagy Budapest2 (PE1/BP2)

Távfelügyeleti azonosító: 0 0 0 0 

Tesztjelentés intervalluma(óra): 00

AC-Hiba késleltetés 30 perc
Gsm-behívó szám : 74B1741

Mérnöki-kód 123456

Zónák : Zona 1 : Általános riasztás, engedélyezve, NC, 500ms

Zona 2-4 : 24 órás, tiltva, NC, 500ms

Működési hőmérséklettartomány, és páratartalom:

• 20°C-tól 55 °C -ig, 

• páratartalom: max 96%

Méret: (hossz x szélesség x magasság)

•panel: 82 x 185 x 25 mm

•doboz: 267 x 217 x 78 mm

A doboz vastagsága és anyaga:

1mm vastag, acéllemez, porszórt.

A doboz ipari védettsége:

Falra szerelt állapotban, ha a bővítőmodulok távtartói be vannak pattintva a felső részen levő furatokba, és a
vezetékek a hátsó nyíláson át  (elsődleges vezetékkivezető nyílás)   vannak kivezetve,  úgy hogy a doboz
hátlapja felfekszik a falra,  akkor a doboz ipari védettsége  IP30.

Ha a vezetékek a másodlagos nyílásokon át vannak kivezetve, vagy a bővítőmodulok távtartói nincsenek
bepattintva akkor a doboz ipari védettsége  IP10.
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Forgalmazza:

Multi Alarm Zrt.
7630 Pécs, Basamalom utca 33.
Tel: 72/513-110 fax:72/513-113
pecs@multialarm.hu

Multi Alarm Zrt.
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu
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Bekötési rajz

24

AC
Csatlakozás

Akku
Csatlakozás

Doboz szabotázs
Csatlakozó

Z1 …  4

G

2k2

4
k7

Tamper

A
la

rm

Indító gomb
AC hiány esetén

Sorkapcsok:
RTEL:    Riasztóközpont 
       telefonvonal bemenete

TEL:     Telefonvonal bemenet
E:      Hálózati föld
Z1 ... 4: Zóna bemenetekZóna bemenet 

bekötése:

TelcoPhone

Riasztóközpont

Telefon-
készülék

felé

Bejövő
telefonvonal

Helyi programozó- 
kábel csatlakozó
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