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Általános leírás
A  GSM  -modul  riasztóközpontok,  vagy  tűzjelzőközpontok  kommunikációjának  tartalék 
csatornákkal való kiegészítésére, vagy vezetékes kommunikáció hiányában, a riasztó- vagy tűzjelző 
központ fő átviteli csatornájának  megvalósítására szolgál. Két alapvető részegysége: 

• kommunikátor

• ipari GSM modem

A kommunikátor  feladata,  hogy  figyelje  a  vezetékes  vonal  állapotát,  és  annak  hiányában  a 
kommunikációt  GSM-csatornára  irányítsa.  A kommunikáció  vezetékes  vonal  megléte  mellett  is 
GSM-csatornára irányítható. Lásd: A kommunikáció GSM-csatornára való irányítása c. fejezetet..

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

Amennyiben  a  GSM-csatornára  való  átkapcsolás  feltételei  nem  állnak  fenn,  a  kommunikáció 
vezetékes vonalon zajlik.

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

A GSM - modul  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!

A gsm modul 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 a gsm modul nem befolyásolja.

Ezen kívül -Ethernet-bővítőmodul beépítésével- lehetőség van arra is, hogy a Gsm -re irányított 
hívásokat  a  gsm  modul  Ethernet-hálózatra  is  elküldje.  Részleteket  az  Ethernet  modul  leírása 
tartalmazza.

A  GSM-modul  saját  azonosítóján  képes  a  távfelügyeleti  központba  periodikus  tesztjelentést, 
valamint saját rendszer-felügyeleti eseményeit elküldeni. GPRS módban a kapcsolat ellenőrzésére a 
tesztjelentésen kívül  van még egy lehetőség:  a  távfelügyelet  szólítja  meg a  modult  a  megadott 
időközönként, leggyakrabban 5 perc (GPRS körkérdés).

A gsm modul 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:  A 
GSM-modul által küldött események leírása,  jelentőkódok c. fejezetet
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A GSM modul felépítése és kiegészítői
A gsm modulra az alábbi kiegészítő berendezések köthetők:

• Zónabővítő modul, amire 8 zóna + 8 szabotázskör köthető

• Ethernet modul

• Proximity kártyaolvasó

• RS485/RS232 átalakító

Az Ethernet  modul,  és  a  kártyaolvasó  a  gsm modul  RS485 -ös  adatbuszára  kapcsolódik,  ezért 
használatuk esetén szükség van az RS485/RS232 átalakító modulra is.

A zónabővítő  modul  kétféleképp  működik,  attól  függően,  hogy  van-e  a  modulon  proximity 
kártyaolvasó, vagy nincs:

• Ha van kártyaolvasó, akkor a zónabemenetek típusai: bejárati késleltetett, követő, azonnali, 
pánik és szabotázs

• Ha nincs kártyaolvasó, akkor mindegyik zóna 24 órás. Ezt általában kommunikátor nélküli 
riasztókhoz/tűzjelzők jelzéseinek átjeleztetésére használjuk.

Részletek a kártyaolvasó és zónabővítő leírásai tartalmazzák.
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A gsm modul a RS485 adatbuszon levő eszközeit felügyeli, ha azok közül valamelyik hiányzik, 
akkor  hibajelzést  küld  a  távfelügyeletre  333  -as  kóddal,  és  a  zónaszámba  a  hiányzó  eszköz 
azonosítója kerül. 

Az RS485 adatbuszra köthető eszközök, és azonosítóik:

Kártyaolvasó: 001

Kezelő: 002 

Ethernet Modul: 003

Ha  táprahelyezéskor  az  RS485  -ös  adatbuszon  nincsen  egy  eszköz  sem,  akkor  az  adatbusz 
felügyelete kikapcsol. 

Megjegyzés:

Az  RS485  adatbuszra  köthető  kezelő  a  gsm  modul  egy  későbbi  verziójában  fog  csak  megjelenni,  de  a  
felügyelete már a 6.30 -as verzióba is beépítésre került.

Gsm modul bekötése, sorkapocs ismertetése

'Ph' - 'C': Telefon-vonal kimenet.

Aph -'C': Telefon-vonal bemenet, a riasztó/tűzközpont telefon-vonal kimenetére kell 
csatlakoztatni.

'Atelco': Tel.-vonal kimenet, a riasztó/tűzközpont tel.-vonal bemenetére csatlakozik.

'Telco': Analóg vonali bemenet. A bejövő vezetékes vonal csatlakozási pontja.

'G': Test.

'Ta': Szabotázs-jelző bemenet. Lásd Szabotázsjelzés megvalósítása c. fejezetet

'A': Általános riasztás-bemenet. Lásd:  Általános riasztásjelzés c. fejezetet

'F': Hibajel-kimenet. Lásd: Hibajelkimenet c. fejezetet

'A+', 'G': Akkumulátor csatlakoztatási pontja.

'~ ~': AC -tápfeszültség csatlakoztatás.

5

Ph  C  Aph Atelco Telco A+   G ~      ~G Ta  A F



GSM-modul Telepítési és üzemeltetési útmutató v630

A Gsm modul mechanikai rögzítése
A Gsm modult a doboz hátsó falán levő furatok segítségével a kijelölt helyre rögzíteni kell. Ügyelni 
kell arra, hogy amennyiben van a helyszínen behatolásjelző rendszer, akkor a gsm modul 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 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.

Doboz rögzítő furatok

Doboz Rögzítő furatok
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Gsm modul saját szabotázsvédelemének megvalósítása
A  gsm  modul  saját  szabotázsvédelemének  megvalósítására  a  panel  'Ta'  bemenete  szolgál. 
Riasztóközpont esetén a központ AUX+ tápjáról +12 V-ot, tűzjelző  központ esetén +24V -ot  kell a 
'Ta' bemenetre kötni a GSM-panel doboz szabotázs-kapcsolóján és egy 2,2kΩ -os, tűzjelző központ 
esetén 4,7kΩ -os ellenálláson keresztül. Az ellenállásra azért van szükség, hogy a GSM-modult a 
központtal összekötő vezeték sérülése esetén egy esetleges rövidzárlat ne okozzon kárt a riasztó, 
vagy tűzjelző központban.

Figyelem!

A 2,2kΩ  -os  (vagy 4,7kΩ  -os)  ellenállást  mindenképp a riasztóközpont,  
vagy  tűzjelzőközpont  dobozába  kell  elhelyezni.  Amennyiben  a 
riasztóközpont  dobozában  van  elhelyezve,  úgy  az  ellenállás  nem  tudja 
betölteni a feladatát.

A Szabotázs-bemenet működése

A GSM-modul dobozának nyitása, a riasztó, vagy tűzjelző központtal összekötő vezeték szakadása, 
vagy a  központ  áramtalanítása (esetleg  megrongálása)  esetén  a  'Ta'  bemenetre  kötött  feszültség 
leesik,  aminek  hatására  a  GSM-modul  szabotázsjelzést  küld  a  felügyeleti  központba.  A 
feszültségszint  helyreállása pedig szabotázs-helyreállás jelzést  generál.  Lásd:  A GSM-modul  által  küldött 
események leírása, jelentőkódok c. fejezetet.

GSM -modul doboz nyitás-, és a riasztó-, vagy tűzjelző központtal összekötő vezeték 
szabotázsvédelmének megvalósítása:
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Általános riasztásjelzés
Általános riasztásjelzés -bemenet használatára akkor lehet szükség, ha biztosítani szeretnénk azt, 
hogy  a  riasztó/tűzközpont  kommunikátorának  meghibásodása  esetén  is  minimum  egy  jelzés 
bemenjen a távfelügyeletre.  

Általános riasztás-bemenet ('A') működése:

Általános riasztásjelző bemenet rövidzárat vár, és NO-működésű. 

A riasztásjelző indítójel akár GND, akár +12V lehet, amit jumperrel lehet beállítani.
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Amikor az indítójel rákapcsolódik az 'A' -bemenetre, a gsm modul általános riasztásjelzést küld az 
ügyeletre. Amikor pedig az indítójel lekapcsolódik róla, a gsm modul általános riasztás helyreállás 
jelzést küld. Lásd: A GSM modul által küldött események leírása, jelentőkódok c. fejezetet

Megjegyzés:

A 4.96 -os hardververzió  előtti gsm paneloknál nem volt lehetőség kiválasztani az Általános riasztás bemenet  
indítójelét, minden esetben GND rákapcsolással indult.

Figyelem!

Az általános riasztást átjelző relét a gsm modul dobozába, és nem pedig a 
riasztóközpont dobozába kell helyezni!

Hibajel-kimenet
A hibajelkimenet a GSM-modul hibájának kijelzésére, illetve átjelzésére szolgál. A hibajelkimenetet 
a GSM kommunikációs hiba aktiválja, ami két forrásból eredhet: 

• GSM modem regisztrációs hiba; A modem hálózattal való kapcsolata megszakadt, és nem 
tudja magát beregisztrálni a hálózatra. Ez pl. akkor fordulhat elő, ha nincsen SIM-kártya 
csatlakoztatva, vagy nem megfelelően csatlakozik, vagy  hibás a sim -kártya, vagy esetleg le 
van tiltva a sim-kártyáról a szolgáltatás.

• Ha él a hálózati kapcsolat, de a 10. kísérlet után sem sikerült a jelzést a távfelügyeletre 
elküldeni kapcsolt vonalon, akkor leáll a kommunikátor, és aktiválja a hibajel-kimenetet. 
Lásd: Távfelügyeleti Kommunikáció c. fejezetet.

Az első sikeres kommunikáció, vagy sikeres regisztráció törli a hibajelkimenetet. A hibajelkimenet 
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a megfelelő jumperrel kétféle működési módra állítható: Lásd: Jumperek c. fejezetet

• NC, azaz a hibajelkimenet alaphelyzetben negatívot ad ki, és amikor aktívvá válik, 
megszakítja a kört. 

• NO működés, azaz a hibajel-kimenet alaphelyzetben nyitott, nem meghatározott állapotú, és 
amikor aktívvá válik, negatívot ad ki.

A kimenet terhelhetősége: 100mA
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Az antenna bekötése, kivezetése
A GSM-modult 1/4-hullámú modemre forrasztott antennával, vagy külön igény esetén SMA 
mágnestalpas antenna-csatlakozóval szereljük.

Az modemre forrasztott antennát az ábrán látható 
módon  a  GSM-modul  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 a gsm modult olyan 
helyre  kell  felszerelni,  ahol  a  térerő  érték 
elfogadható. Ha gsm modult 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. (Térerő-érték mérése, értelmezése c. 
fejezet.)

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

A még elfogadható térerőérték: 12,0

A gsm modult csak olyan helyre szabad felszerelni 
ahol a térerő -érték minimum: 12, és  a bithiba-
arányszám 0. (12,0) A bithiba-arányszám értéke 
csakis 0 lehet, míg a térerő minél magasabb, annál 

jobb, kivéve a 99 -es értéket, mert az azt jeleneti, hogy nincs adat. Maximális értéke 31 lehet, így a 
lehető legjobb érték: 31,0 Lásd: Térerőérték mérése és értelmezése c fejezetet. 

Wavecom modem
A GSM-modul kommunikátora egy Wavecom ipari GSM-modemmel áll kapcsolatban. A modem 
IMEI-száma és telefonszáma a modemre ragasztott címkén olvasható.

SIM-kártya

A modemben ipari adatcsomag, és GPRS szolgáltatással rendelkező SIM-kártya van. Ezen beszéd-
forgalmat nem lehet lebonyolítani. 

Figyelem!

Gsm modem telefonszámát, IP-címét a távfelügyeleti központnak be kell  
diktálni.
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Led-jelzések
A GSM-modul a különböző működési állapotairól ledek segítségével ad tájékoztatást.  A panelon 5 
db led található:

Megjegyzés:

4.5-ös harder-verziójú panelon nincsenek ledek, a 4.82-es panelon pedig hiányoznak a TX és RX ledek.

Tápellátás-Led:

Ha van tápellátás (AC, vagy DC) akkor világít, ha nincs, akkor nem.

TX-RX:

A kommunikátor és a modem közti kommunikáció ütemében villognak. DATA üzemmód esetén 
(kapcsolt  vonali  mód)  kb.  10  másodpercenként,  ezen  kívül  egy  eljelentendő  esemény 
bekövetkezésekor villan fel előbb a TX, majd röviddel utána az RX led. 

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

Ha a TX és RX led is kb. 1 másodpercenként villan fel, a modem válaszol ugyan, de valamilyen 
érték nem megfelelő a kommunikátornak, pl.: nincs beregisztrálva a hálózatra. Ha tápra helyezés 
után azonnal jelzést generálunk,  előfordulhat ilyen üzemhelyzet, azonban ez néhány másodperc 
múlva meg kell hogy szűnjön, és a jelzést el kell hogy küldje a távfelügyeletre.

GPRS -üzemmódban, ha nincsen eljelentendő esemény, akkor nem villognak a ledek.

Hibajel-Led: 

A hiba-Led az alábbi két esemény bekövetkezésekor gyullad ki:

• ha a hibajelkimenet meghúz,  

• ha nem mérhető térerő. (egymás után hat 99,99 térerő érték mérésekor).  

Amikor a hiba megszűnik, a Led automatikusan kikapcsol. Lásd: Hibajelkimenet c. fejezetet

Figyelem!

A 4.6 -os hardververziójú gsm modulon a hiba -led működésére a hiba-
kimenet működési módja is hatással van: NC működéskor  a led működése  
is megfordul: alaphelyzetben világít, és kialszik, ha aktív a kimenet.
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GSM-működést jelző 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.

Megjegyzés:

A 4.6-os panelen a gsm-led inverz módon működik: nem világít: regisztáció folyamatban, folyamatosan ég: a 
modem működésképtelen.

Programozás, beállítás
A gsm modul programozása történhet helyben, számítógép segítségével a modul RS232 -es portján, 
valamint  ugyanezek  a  paraméterek  programozhatóak  távtöltéssel  is  akár  GPRS  üzemben,  akár 
kapcsolt  vonalas  üzemmódban (DATA).   Ezen kívül  van  néhány funkció,  amit  jumperrel  lehet 
kiválasztani. Mielőtt rátérnék a konkrét opciók ismertetésére, tisztázni kell egy-két alapfogalmat:

A Telefon-vonal felügyelete

A gsm modul felügyeli a vezetékes vonal meglétét, ha ez engedélyezve van. Ha engedélyezett a 
vonal-felügyelet,  akkor ha a vonali feszültség 12V alá csökken, vagy ha a riasztó beemelésekor 
nincs búgóhang, akkor ezt az állapotot vonalhibának veszi. Azonban a vonalhibát nem jelenti el 
azonnal, hanem:
10 percig számolja a hibákat, és ha a hibaszám a 10. perc végére eléri a telefonvonal hibatűrésben 
megadott   értéket,  akkor  a  10.  perc  végén  elküldi  a  hibát,  ha  nem,  akkor  nem.  A hibatűrés 
-paraméternek beállítható legnagyobb érték: 255, de kb. 100  vagy annál nagyobb érték beállítása 
már azt eredményezi, hogy egyáltalán nem lesz elküldve a hiba, mert a hiba érzékelése kb. 6-7 
másodpercet vesz igénybe, és ezzel a sebességgel 10 perc alatt max. 80-100 hiba keletkezhet. A gsm 
modul  6.30-asnál  korábbi  verzióiban  nem  volt  ilyen  szűrés,  hanem  ha  nem  volt  rákapcsolva 
telefonvonal, akkor mindjárt elküldték a telefonvonal -hibát.

A handshake-hang késleltetése

Alaphelyzetben a gsm modul a riasztó/tűzközpont tárcsázásának elhangzása után azonnal kiadja a 
handshake jeleket.

Viszont ha a tárcsázandó szám szünetjelet  tartalmaz (pl:  06D72..),  akkor ebben az esetben nem 
tudna felépülni a  kapcsolat a riasztó/tűzközpont és a gsm modul között.

A handshake késleltetés-opció ezt a problémát oldja fel: a handshake -jel kiadását 5s -el késlelteti, 
kiküszöbölve ezáltal  azt,  hogy a  hívandó telefonszámban szereplő késleltető  karakter  problémát 
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okozzon a riasztó/tűzközpont és a gsm-modul  kommunikációjában. Ezért minden olyan esetben, 
amikor a telefonszám késleltető karakter(eke)t tartalmaz, engedélyezni kell ezt az opciót. Lásd jumperek 
c. fejezetet.

Megjegyzés:

• a telefonszám több késleltető karaktert is tartalmazhat. 

• Ha a  riasztó/tűzközpontban késleltető  karakter  csak  a  telefonszám előtt  (és  magában  a 
telefonszámban nem) szerepel, nincs szükség a handshake-jel késleltetésére. 

Figyelem!

A riasztóközpontban a riasztás esetén tárcsázott telefonszám nem 
tartalmazhat egybefüggően 5 másodpercnél hosszabb szünetet.

A kommunikáció GSM-csatornára való irányítása

A riasztóközpont kommunikációja  akkor zajlik GSM-en, ha:

• nincs vezetékes vonal, ekkor automatikusan GSM-re kapcsol a modul,

• Ha a riasztó/tűzközpont a GSM-behívó számot tárcsázza.

• Ha van vezetékes vonal,  de 3 percen belül  3.  alkalommal emel be a riasztó/tűzközpont, 
ekkor a gsm modul automatikusan bejelentkezik, és a kommunikáció szintén gsm -en zajlik.

A  GSM   kommunikáció  programozástól  függően  lehet  kapcsolt  vonalas  (DATA),  vagy 
csomagkapcsolt (GPRS). Amennyiben GPRS  kapcsolat lett kiválasztva, akkor a modem elsősorban 
GPRS-en kommunikál,  de  sikertelen  jelzésküldés  esetén  a  jelzést  tartalékként  kapcsolt  vonalon 
próbálja  elküldeni,  majd  az  esemény  eljelentése  után  ismét  GPRS  módban  működik.   Lásd: 
Programozható paraméterek leírása, GSM-behívó szám és GPRS mód c. fejezetek

Jumperek

A gsm modulon 4 jumper található:

Hibajel-jumper: 

Hibajel-kimenet  NO/NC  működési 
módját határozza meg.

ZÁRT állapotában NO-működésű,

NYITOTT  állapotában  NC  műkö-
désű. Lásd: Hibajelkimenet c. fejezetet
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Zónabővítő engedélyező -jumper: 

NYITOTT: zónabővítő-panel engedélyezett, ZÁRT: tiltott. Lásd: zónabővítő-panel  leírása 

Handshake késleltetés - jumper: 

NYITOTT: a handshake-jel késleltető-funkció engedélyezett, ZÁRT: tiltott.Handshake késleltetés c. fej.

Általános riasztás bemenet indítójel kiválasztó jumper

Az általános riasztás-bemenet indítójelét választja ki. A felső kettőt lezárva az indítójel GND, a 
sorkapocs felőli kettőt lezárva pedig az indítójel +12V lesz. Lásd: Általános riasztás bemenet működése c. fejezet.

Figyelem!

A 4.5  és  4.6  hardver-verziójú  paneleken  a  handshake  késleltetés-,  és  
hibajel  -jumperek  fel  vannak  cserélve  a  többi  panelhez  képest.  (lásd  a 
megfelelő verzió bekötési rajzát.

A jumperek gyári alapértékei: 

Hibajel-kimenet: NO,  Zónabővítő és  Handshake-késleltetés: tiltott, 

Általános riasztás-bemenet indítójel: GND.
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Programozás, a programozható paraméterek leírása

Távfelügyelet telefonszáma:

Ez annak a GSM-modemnek a hívószáma ami a távfelügyeleti központban fogadja a GSM kapcsolt 
vonali  (DATA)  jelzéseket.  Maximum 16  számjegy hosszú  lehet,  06  +  körzetszám+telefonszám 
formátumban kell megadni.

Távfelügyelet körzetszáma:

A gsm modul a kommunikációs protokollját e paraméter figyelembevételével állítja be. Ezért ide 
mindig a Távfelügyeleti Telefonszám első 4 jegyét kell beállítani. Pl.: 0630

Távfelügyeleti azonosító:

Ez a paraméter kétféle funkciót lát el:

1.) A GSM-kommunikációt tiltja vagy engedélyezi:

0000 - kommunikáció tiltva; Ez a gyári alapérték!

0000-tól eltérő érték - kommunikáció engedélyezve.

2.) A távfelügyelet felé azonosítja a GSM-modult.

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/tűzközponttól kapott jelzéseket azzal az azonosítóval továbbítja, 
amelyet a központtól kapott üzenet tartalmaz. 

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

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 riasztó/tűzközpontban valamelyik telefonszám 
helyére kell írni. Amikor a gsm modul a központ által tárcsázott számban  felismeri ezt a számsort, 
azonnal  átvált  GSM-csatornára.  Alkalmazási  területei:  tartalékjelentés  és  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.

Tesztjelentés intervalluma:

A GSM-modul által küldött -a riasztó/tűzközpont tesztjelentésétől független- tesztjelentés időköze 
órákban kifejezve. Értékét mindig két számjeggyel kell megadni. Lehetséges értékei: 

00 - nincs tesztjelentés-küldés

01..99 -megadott óránként tesztjelentést küld.
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Távtöltő telefonszám:

Távprogramozásra  jogosult  telefonszám.  Csak  az  itt  megadott  telefonszámról  lehet  távtöltéssel 
programozni. Maximum 16 számjegy hosszú lehet.  A távprogramozás GPRS módban is működik,  
ott a jogosultság azonosítása másként van megoldva.

Mester-kód:

Helyi számítógépen keresztül való programozáshoz szükséges mester-kód.

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

GPRS mód:

Lehetséges értékei: ON - Engedélyezve, OFF - Tiltva.

Szerver IP-cím:

A GPRS-szerver IP-címét tartalmazza.

Ethernet Szerver IP cím:

Az az IP-cím, ahova az Ethernet modulnak jelentenie kell. 

Ethernet Modul IP cím:

Az Ethernet modul saját IP-címe. Ha az értéke 000.000.000.000, akkor DHCP -ről kér IP címet.

APN-név:

A kapcsolódáshoz szükséges APN-nevet tartalmazza. Idézőjelek között kell megadni, maximális 
hossza az idézőjelekkel együtt 64 karakter lehet.

Nyitás / zárás jelentés: csak kártyaolvasós rendszer esetén használható.

Ki-, bejárati késleltetés: csak kártyaolvasós rendszer esetén használható.

Szirénaidőzítés: csak kártyaolvasós rendszer esetén használható.

Telefonvonal – hibatűrés: maximális értéke: mindig 3 jeggyel kell megadni, 

000:  telefonvonal felügyelet letiltva

001 – 255: telefonvonal felügyelet engedélyezve
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Gyári alapértékek
Távfelügyelet telefonszáma: Multi Alarm Zrt, Pécsi Távfelügyelet
Távfelügyelet körzetszáma: A távfelügyelet telefonszámának megfelelő
Távfelügyeleti azonosító: 0 0 0 0 
Gsm-behívó szám : 74B1741
Tesztjelentés intervalluma: 0
Távtöltő telefonszám: Multi Alarm ZRt., Programozó Mérnök, Pécs
Mester-kód: 123456
GPRS-mód: Engedélyezve
Szerver IP-cím: Multi Alarm ZRt., pécsi/bp-i távfelügyelet
Ethernet Szerver IP cím Multi Alarm ZRt., pécsi/bp-i távfelügyelet
Ethernet Modul saját IP cím 192.168.001.200
Ethernet modul alhálózati maszk 255.255.255.000
Alapértelmezett átjáró IP címe 192.168.001.001
Nyitás / zárás jelentés Tiltva
Ki-, bejárati késleltetés 030 sec
Szirénaidőzítés 060 sec
APN-név: Multi Alarm ZRt., pécsi/bp-i távfelügyelet
Telefon-vonal hibatűrés 1

A GSM-modul 2-féle módon programozható:

• Helyi számítógépen keresztül

• Távtöltéssel

Programozás helyi számítógépről

A programozás hardver és szoftver-igényei

Hardver-igények:

• Szabad soros port a számítógépen, USB port esetén soros-USB átalakító szükséges.

• Programozó interfész

Szoftver-igények:

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

•  MA_GSM.EXE letöltő program. 

Figyelem!
A programozó interfész, és a letöltő program a Multi Alarm Zrt irodáiban 
beszerezhető. Ezeket más eszközzel, programmal helyettesíteni nem 
szabad!

Az MA_GSM letöltőprogram használata

1.Csatlakoztassa a programozó interfészt a számítógép erre kijelölt soros vagy USB portjára. 

2.Áramtalanítsa le a GSM-modult, és csatlakoztassa az interfészt a gsm modul  RS232 
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csatlakozójára. Lásd Bekötési rajz c. fejezetet 

Figyelem!

A gsm modul bármelyik csatlakozójára (beleértve a programozó 
csatlakozót (RS232) is) rácsatlakozni, vagy a csatlakozót levenni csak 
áramtalanított állapotban szabad!

3.Indítsa el a programot, majd válassza ki azt a soros portot, amire a GSM-modul csatlakoztatva 
lett.

4.Kattintson a <BELÉPÉS>-gombra. Ennek hatására a program elkezdi keresni a GSM-modult a 
kiválasztott soros porton. 

5.Helyezze áram alá a GSM-modult. Ha a program megtalálta a GSM-modult,  akkor a

"A GSM modul detektálása sikeres" üzenet, ellenkező esetben a 

"A GSM modul nem detektálható" üzenet marad az ablakban.

Ez utóbbi esetben ellenőrizni kell, hogy jó soros port lett -e kiválasztva, illetve hogy a GSM-
modul valóban áram alatt van-e.

6.Adja meg a GSM modul mester-kódját, majd kattintson az <OK> -gombra

Abban az esetben, ha nem megfelelő kódot ad meg, 

"HIBA: Rossz Kód lett megadva!" üzenet jelenik meg.

Nyugtázza a hibajelzést, és ismételje meg a bevitelt. Lásd: Gyári alapértékek c. fejezetet.

7.Ha a kód helyes volt, megnyílik a programozó-ablak. Az ablak felső részén a modul verziószáma 
olvasható. A verziószám értelmezése:

GI<panel sorozatszám>_<szoftver verziószám>_<hardver verziószám>_ <újraindítások száma 
hexa-ban >

Például: GI05240004_MA6.30_5.02_000B jelentése:

sorozatszám: 02360004, szoftververzió: 6.30, hardververzió: 5.02,  az újraindítások 
száma: 11

Az ablak bal oldalán a GSM-modul változtatható paraméterei, jobb oldalán pedig a kiolvasott 
(mindig az aktuális) értékek láthatók.

8.Töltse ki az adatbeviteli mezőket, és kattintson a <Feltöltés> gombra. Rövidesen megjelenik egy 
ablak: "A feltöltés megtörtént" -szöveggel, és a jobb oldali mezőkben a panelba betöltött friss 
értékek olvashatók.

9.A programozás végén a <Vissza>-gombra kattintva léphet vissza az előző képre, majd onnan a 
bejelentkező képre.

Ha egyszerre több GSM-modult kíván programozni, nem kell a programból teljesen kilépni, majd  
újraindítani azt, elég csak a "GSM modul megnyitása" c. ablakig visszalépni, és csatlakoztatni az új  
modult.

10.Áramtalanítsa le a gsm modult, majd húzza le a programozó csatlakozóját.

11.Helyezze táp alá a gsm modult, és ellenőrizze a kommunikációt.
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Programozás távtöltéssel

A távprogramozási igényeivel kapcsolatban kérjük forduljon a forgalmazó cég szakembereihez.

Térerő-érték mérése, értelmezése

A térerősség  értékeket  a  GSM-modul  csak  kapcsolt  vonali  módban  méri,  tehát  térerőméréshez 
átmenetileg le kell tiltani a GPRS kommunikációt.

A mért értékekek a programozó-ablak felső részén a verziószám után láthatóak.  Itt két szám látható 
vesszővel elválasztva:

1. szám: Jelerősség, lehetséges értékei: 0...31, 99

0 - leggyengébb, 31-legerősebb, 99 -nem érzékelhető

2. szám: Bit-hiba arányszám

Lehetséges értékei: 0...7, 99

0 - legjobb, 7-legrosszabb, 99-nem érzékelhető   

Néhány példa: 

31,0 - A mérhető legjobb érték.
24,0 - Gyakorlatban gyakran előforduló érték

15,2 - Nem elfogadható, mert a bithiba-arányszám nem 0.

12,0 - Még elfogadható érték
3,7 - Elfogadhatatlan érték, meg kell próbálni áthelyezni, vagy mágnestalpas antennát kell

  felszerelni.

99,99 - nincs antenna csatlakoztatva, vagy egyáltalán nem mérhető GSM hálózat.

Figyelem!

A kommunikáció utáni első mérés értéke 99,99, ez normális.

Sikeres kommunikáció kijelzése:

A letöltő program a sikeres kommunikációt a programozó ablak alján felvillanó "Sikeres jelentés" 
felirattal jelzi ki. Ez a felirat mindaddig villog, amíg belekattintva azt le nem nyugtázzák. Ezután 
egy újabb sikeres kommunikáció végén ismét villogni kezd.

Riasztó/tűzközpont programozása

A riasztó/tűzközpont  kommunikációjának  programozása  során  a  következő  szempontokat  kell 
figyelembe venni:

• Jelentőformátum a  4.7 -es hardververzió előtti panelek esetén csak Contact ID, a  4.7-es 
panelverziótól Contact ID vagy 4/2 lehet.

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

• Tárcsázási mód: CSAK DTMF.
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Programozási példa, ajánlás

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

• A riasztó/tűzközpont 1-es telefonjára a vezetékes vonali távfelügyeleti hívószámot célszerű 
programozni akkor is, ha a helyszínen nincs telefonvonal. 

• Tartalék-telefonszámként  a  Gsm-behívó  számot  célszerű  megadni  azért,  hogy  legyen 
lehetősége a riasztó vagy  tűzközpontnak GSM-csatornát mint tartalék-csatornát használni 
olyan esetben,  amikor  van vezetékes  vonal,  és  a  vezetékes  vonali  kommunikáció egyéb 
tényezők miatt meghiúsul (Vevőkészülék hibája, rossz telefonszám stb.)

• Távfelügyeleti  azonosító  ugyanaz  legyen  a  riasztó/tűzközpontban  és  a   GSM-modulban 
egyaránt.

• Ha vezetékes vonal  nincs csatlakoztatva,  és  a  riasztó/tűzközpont  tesztjelentéseket  küld a 
GSM-modulon keresztül, akkor a GSM-modul saját tesztjelentéseit le kell tiltani, mert ha a 
riasztóközpont  meghibásodna,  akkor  a  gsm  modul  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.

• Ha párhuzamos jelentést  kell  megvalósítani - tehát hogy a jelzések Gsm modulon is,  és 
vezetékes vonalon is el legyenek jelentve, akkor gyakran elegendő az, ha csak a riasztási 
eseményeket és a riasztó/tűzközpont tesztjelentését jelentetjük el párhuzamosan, az összes 
többi jelzés: rendszerfelügyeleti jelzések (mint AC-hiba, Akku-hiba stb), Nyitás-zárás, elég, 
ha Gsm-modulra csak tartalékjelentésként vannak felprogramozva. Továbbá a Gsm modul 
saját tesztjét letiltjuk.

Pl.:  Ha  a  Tel2  a  tartalék-telefonszám,  és  a  Tel3  a  párhuzamos  telefonszám,  és 
VEZ=Vezetékes távfelügyeleti telefonszám, GSM=Gsm behívó paraméter:

Tel1 Tel2 Tel3
Riasztás, pánik, tűz, stb. VEZ GSM GSM
Rendszerfelügyelet, Nyitás/Zárás VEZ GSM ---
Riasztó/tűzközpont  saját 
tesztjelentés

VEZ VEZ GSM

GSM modul saját teszt: Letiltva
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Távfelügyeleti kommunikáció
A GSM-modul a távfelügyelettel ipari kapcsolt vonalas adat-csatornán, GPRS -en kommunikál. 

A kommunikáció ellenőrzése 

A kommunikációs kapcsolat meglétének helyszínről történő ellenőrzésére legjobban a  GSM-modul 
szabotázsbemenete,  vagy  általános  riasztásbemenete  használható.  Ezek  használata  előtt  a 
távfelügyeleti központot  értesíteni kell. Lásd: Szabotázsvédelem megvalósítása, és Általános riasztásbemenet  c. fejezetet.

A kommunikációs csatorna ellenőrzésére már működő rendszer esetén kapcsolt vonali módban a 
tesztjelentés használható. Ennek használatára két lehetőség van:

• a riasztó/tűzközpont küld ellenőrző jelentést gsm -en keresztül

• a gsm modul küld saját tesztjelentést. Ehhez be kell állítani a tesztjelentés gyakorisága-
paramétert. Lásd Programozható paraméterek leírása c fejezetet.

GPRS módban a kommunikáció ellenőrzésére a fentebb ismertetett módokon kívül még egy 
lehetőség van:

• a távfelügyelet kérdezi le megadott időközönként a gsm modult. (GPRS körkérdés)

Ennek használatához a távfelügyeletnek ismernie kell a gsm-modul IP-címét. Ha a gsm modul nem 
válaszol az ellenőrző kérdésekre, akkor arról a távfelügyelet értesítést kap.

Kommunikációs hiba 

Abban  az  esetben,  ha  kapcsolt  vonalon  kommunikációs  hiba  miatt  meghiúsul  egy  esemény 
távfelügyeleti  központba  való  eljelentése  (legyen  az  akár  a  riasztó/tűzközponttól  eredő,  akár  a 
GSM-modul  saját  jelzése),  akkor  a  GSM modul  további  kísérleteket  tesz a jelzés továbbítására 
(maximum 10). Ha a 10. próbálkozás is sikertelen (ez kb. 10 percet jelent), akkor aktiválja a hibajel-
kimenetet,  és 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 öszesen 40 perc). A megbélyegzés úgy történik, hogy a régi esemény esemény-
típus azonosítójához a kommunikátor 8-at hozzáad. 

Pl.: 0 601 -> 8 601.  Lásd: A GSM-modul által küldött események leírása, jelentőkódok c. fejezetet

GPRS  üzemmódban  a  2.  sikertelen  próbálkozás  után  átkapcsol  GSM  kapcsolt  vonalra,  és  ott 
próbálkozik a fent leírt módon. Végül a sikeres jelzés után vagy sikertelen jelzésküldés után a 10. 
próba elteltével ismét fellép, vagy megpróbál fellépni a GPRS-hálózatra.

A GSM-modul által küldött események leírása, jelentőkódok

A GSM-modul  a  távfelügyelettel  való  kommunikációja  során  a  Contact  ID  protokoll-t  veszi 
figyelembe a riasztó/tűzközpont által használt jelentő-formátumtól függetlenül  (Akár 4/2-ről, akár 
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Contact ID-ról, akár a GSM modul 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 riasztó/tűzközpont 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 riasztó/tűzközpontról vett 4/2 formátumú eseményeket a GSM modul szintén a fenti fejezetben 
ismertett  (Contact  ID-hoz  hasonló)  13-számjegyes  formában továbbítja  a  távfelügyeletre.  A 4/2 
formátumú esemény azonosítója az első 4 helyiértéken, az eseménykód első számjegye a Contact 
ID  eseménykód  3.  helyiértékén,  a  kód  második  számjegye  pedig  a  Contact  ID  zónaszám  3. 
helyiértékén tárolódik. 

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

Például:

A riasztó/tűzközpont 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

Figyelem!

A 4.5, és 4.6 -os hardververziójú gsm modulok nem ismerik a 4/2 
jelentőformátumot. 

Ezen kívül a kártyaolvasóval szerelt gsm modul szintén nem támogatja a 
4/2 jelentőformátumot verziószámtól függetlenül.
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A GSM-modul saját üzenetei

A GSM-modul saját üzeneteit és azok eseménytípus-azonosítóit és jelentőkódjait az alábbi táblázat 
tartalmazza:

Esemény megnevezése Friss esemény Régi esemény
AC-hiba 0 301 8 301
AC-hiba helyreállás 2 301 A 301
Akkumulátor-hiba 0 311 8 311
Akkumulátor-hiba helyreállás 2 311 A 311
Általános riasztás 0 140 8 140
Általános riasztás helyreállás 2 140 A 140
Automatikus ellenőrző jelentés 0 602 8 602
Kézi ellenőrző jelentés 0 601 8 601
Rendszer Reszet 0 305 8 305
Szabotázs 0 145 8 145
Szabotázs helyreállás 2 145 A 145
Vezetékes telefonvonal hiba 0 351 8 351
Vezetékes telefonvonal hiba helyreállt 2 351 A 351
Modem újraindítás adatforgalom hiánya 
miatt

0 307 8 307

Modem újraindítás a modem rendellenes 
működése miatt

0 313 8 313

Bővítő modul hiba 0 333 8 333
Bővítő modul helyreállt 2 333 A 333

Figyelem!

Az AC-hiba eljelentése 30 perces késleltetéssel történik.

Figyelem!
Tekintettel  arra,  hogy  a  gsm  modulban  a  távfelügyeleti  azonosító  a  
riasztóközpontétól  független,  a  kommunikáció  próbája  során  minden 
esetben meg kell győződni arról, hogy a riasztóközpont jelzései is, és a gsm  
modul saját jelzései is a megfelelő azonosítóra érkeznek-e be.
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A Gsm modul karbantartása
Karbantartáskor a gsm modulon a következőket kell ellenőrizni:

• 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. Lásd a Minimális térerőérték, és Térerő-érték mérése és értelmezése 
c. fejezeteket

• Ha van tűzjelző,  vagy behatolásjelző rákötve,  akkor azokról próbajelzéseket kell  küldeni 
összhangban az azokra vonatkozó karbantartási utasításokkal, úgy hogy a jelzések gsm -en 
menjenek. (ha van vezetékes vonal, akkor átmenetileg le kell kötni azt a  gsm-modulról, ha 
nincs akkor úgyis gsm mennek a jelzések)

• A gsm modul saját jelzéseit is el kell küldeni: Szabotázst és Általános riasztást.
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Hibakeresés
Ha a Gsm modul és a riasztó/tűzközpont 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 a riasztó/tűzközpont "telco" bemenetére kell kötni  
párhuzamosan.

1.) A Gsm modul nem jelentkezik be a hálózatba

• Ellenőrizze a SIM-kártya csatlakozását.

• Ellenőrizze a térerőt.

2.) A GSM modul nem kommunikál GPRS-en, a jelzések mindig kapcsolt vonalon érkeznek.

• Ellenőrizze, hogy a GPRS-mód engedélyezett-e

• Ellenőrizze, hogy valóban GPRS-szolgáltatással kért SIM-kártya van-e a GSM modulban

• Ellenőrizze a Szerver IP cím, és APN név helyes beállítását

3.) A Gsm modul jelzései nem mennek be a távfelügyeletre 

• Ellenőrizze, hogy a Gsm-modul távfelügyeleti azonosítója megfelelő értékre be lett -e programozva.  
A Gyári alapértéke (0000) letiltja a Gsm-modul kommunikációját.

• Ellenőrizze a Gsm-modulban a Távfelügyelet telefonszáma – paramétert, valamint a Szerver IP cím,  
és APN-név paramétereket

4.) Vezetékes vonalon a Gsm-behívó szám tárcsázására "A hívott számon előfizető nem kapcsolható" 
üzenet hallatszik:

• Nem egyezik  a riasztó/tűzközpontba és a Gsm modulba írt Gsm-behívó szám.

A riasztó/tűzközpontba  írt  Gsm-behívószámnak  és  a  Gsm-modul  memóriá-jában  tárolt  Gsm-
behívó számnak egyeznie kell!

• A riasztó/tűzközpontba és a Gsm - modulba írt  Gsm-behívó szám egyezik,  de a vezetékes vonali  
telefonközpont túl gyorsan reagál:

Változtassa meg mind a riasztó/tűzközpontban, mind a Gsm -modulban a Gsm-behívó számot  
úgy, hogy az első karakterei még elfogadhatók legyenek vezetékes vonalon is, csak az utolsó digit  
legyen speciális számjegy:  pl. : "06123B"

5.)  Riasztó/tűzközpont  nem  tud  kommunikálni  a  Gsm-modullal,  de  a  központba  programozott 
telefonszám késleltető karaktert tartalmaz:

• Ellenőrizze,  hogy  a  Handshake-késleltető  funkció  be  van-e  kapcsolva. Lásd:  A  Handshake-jel  
késleltetése c. fejezetet

6.) Riasztó/tűzközpont nem tud kommunikálni a Gsm-modullal

• Ellenőrizze, hogy helyesen csatlakoztatta-e a Gsm- modult a riasztó/tűzközponthoz. Lásd a bekötési  
rajzokat a leírás végén.

• Ellenőrizze a riasztó/tűzközpontban kiválasztott jelentésformátumot. A Gsm modul csak Contact Id  
(Point  Id),  ill.  4.7-es  verziótól  kezdve  Contact  ID  vagy  4/2  formátumban  tud  kommunikálni  a  
központtal.

7.) A vezetékes vonal zajossá válik a 4.5, 4.6 -os verziószámú Gsm - modul felszerelése után

• Cserélje le a gsm modult 4.7-es vagy annál magasabb verziószámú panelra.
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Technikai adatok
Tápfeszültség: 

a  riasztó/tűzközponttól  független  saját  fémházába  épített  transzformátorról  (220V/16V)  illetve 
Akkumulátorról:

16V AC, 50Hz

12V DC, min.: 4 Ah

Áramfelvétel:

Üresjárat: 60-80mA

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

F-kimenet terhelhetősége: 100mA

Jelentőformátum (a riasztó/  tűz  központ felé):  

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

●Impulzus 4/2 (csak a 4.7 vagy magasabb verziószámtól)

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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Bekötési rajz

Megjegyzés:

A korábbi hardververziókon a sorkapocs bekötésében csak annyi eltérés van, hogy a 4.93 -as előtti hardver-
verzión a gsm panel telefonvonal-kimenet (Ph), és riasztótól jövő telefonvonal bemenete (Aph) -nak  nem volt  
közös pontja (C).

A bekötésen kívül a régebbi verziókhoz képest bekövetkezett lényeges változások:

• 5.00 verzió előtt nem volt a panel telefonvonal-bementén villámvédelem (és így földelő vezeték-
csatlakozás sem)

•  4.96 verzió előtt az Általános riasztás-bemenet indítójele nem volt állítható, csak GND -vel lehetett  
indítani.

Forgalmazza:
Multi Alarm Zrt.

H7621 Pécs, Perczel M. u. 15 H1106 Budapest, Fátyolka u 8.

Tel.: +36 72/513110, Fax: +36 72/513113 Tel.: +36 1/4563060, Fax: +36 1/4563080

Email: pecs@multialarm.hu Email: budapest@multialarm.hu
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