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DELI GSM/GPRS KOMUNIKATORJA
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14

OPIS
Pokrov
Ohišje
Signalne LED
Vijak za zapiranje pokrova
Odprtine za vgradnjo
Utor pokrova
Odprtina za anteno
Mesto za backup baterijo 2700mA
Sabotažno stikalo
Odprtina za sabotažno stikalo
Nosilec SIM kartice

15
16
17

PC link konektor
Stikala za programiranje
USB port: samo pri verziji z ohišjem

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

OPIS
Sabotažni kontakt
Konektorji za priklop
Pomoč pri lociranju pinov
JP2 – omejitev tokovne porabe
Priklop baterije: samo verzija z ohišjem
ANT5-02 priključek antene
Matica pričvrstitve antene
Integrirana antena – verzija z ohišjem
Odprtina na anteno pri nosilcu antene
Kovinski nosilec
ANT5-02 GSM antena z 2m kabla in SMA
konektorjem – opcija
GSM antena z 2m kabla in MMC konektorjem
Odprtine za pričvrstitev vezja

Slika 1: Identifikacija delov komunikatorja – verzija z ohišjem
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Slika 2: Identifikacija delov komunikatorja a) ANT-05, GSM antena z 2m kabla in SMA
konektorjem (opcija) b) verzija z ohišjem c) kit verzija
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PREDSTAVITEV MODULA
Serija 4005 GSM komunikatorjev omogoča pošiljanje zvočnih in digitalnih alarmnih signalov
preko Quad Band GPRS (DSPA dual band) na Sur Gard System 1, 2, 3, 4, in 5 sprejemnike.
Na voljo so sledeče verzije:
 GS4005: komunikator z 2G modulom in plastičnim ohišjem
 3G4005/EU: komunikator s 3G modulom in plastičnim ohišjem
 GS4005-K: kit, ki vključuje komunikator z 2G modulom, anteno z 2m kabla in kovinski
nosilec
 3G4005-K: kit, ki vključuje komunikator s 3G modulom, anteno z 2m kabla in kovinski
nosilec
Za otežene pogoje delovanja – slab signal GSM omrežja, je na voljo zunanja antena
ANT5-15 s 15 m kabla.

SPECIFIKACIJE MODULA


































Simulator telefonske linije
Zazna prekinitev zemeljske linije in avtomatsko preklopi na GSM omrežje
Upravlja in poroča o prihajajočih in odhajajočih klicih
Prikaz jakosti GSM omrežja
6 priključkov, ki so lahko programirani kot vhodi/izhodi
Zaščita pred prenapetostjo na telefonski liniji
2G ali 3G komunikator
Integrirana antena pri verziji z ohišjem
Zunanja antena z nosilcem pri kit verziji
Omogoča pošiljanje SMS sporočil
Vgrajen glasovni pozivnik
Protokola Contact ID in SIA
Prenos na SurGard System 1, 2, 3, 4, 5 sprejemnike
Možnost programiranja preko PC
32 SMS sporočil, vsako dolžine do 70 znakov (2 za vsako od vhodnih linij, 18 statusnih
sporočil in 1 sporočilo periodičnega prenosa)
8 programabilnih telefonskih številk za pošiljanje SMS sporočil
8 programabilnih telefonskih številk za prenos na nadzorni center
Do 32 programabilnih telefonskih številk za aktiviranje izhodov
Aktivacija izhoda preko programiranega klica ali SMS sporočila
Nadzor stanja na SIM kartici za predplačniška razmerja
Nadzor prenosa podatkov
Integrirano sabotažno stikalo
PC-LINK priključek
USB priključek pri verziji z ohišjem
Programiranje preko USB ključka – pri verziji z ohišjem
Napreden pregled dogodkov
Lokalna in daljinska nadgradnja programske opreme
Prenos alarmnih sporočil preko GSM/GPRS/HSPA
Programiranje prioritete klicev preko PSTN/GSM
Dvosmerna komunikacija preko mobilnega telefona
Možnost dodatnega akumulatorja – pri verziji z ohišjem
Pregled alarmov
Funkcija proti motenju GSM signala
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Napajanje komunikatorju zagotavlja alarmna centrala (10.7 do 27,6V) ali dodatni napajalnik, ki
lahko polni tudi dodatni akumulator, če je ta potreben.
V primeru, da je napajanje kumunikatorja SAMO preko baterije (v primeru izpada 230VAC), se
prenašajo samo alarmni dogodki.
Primarni način napajanja in (opcijski) akumulator sta nadzorovana.
V primeru uporabe dodatnega napajalnika, naj bo ta 12VDC/1.0A.
Verzija
Vhodna napetost
Poraba v
mirovanju, brez
baterije
Povprečna
poraba na uro
Maksimalna
tokovna poraba
pri načinu
omejitve
Maksimalna
tokovna poraba
Izhodi
Frekvenca
delovanja (MHz)
Maksimalna
upornost zanke
med napravo in
priključkom LI
Maksimalno
število
vzporednih
naprav
priključenih na LI
Temperatura
delovanja
Vlažnost
Dimenzije
Teža

GS4005-K

3G4005-K/EU GS4005
3G4005/EU
10.7 – 27.6 V
90 mA (brez izhodov) pri 13.8 VDC
100 mA
230 mA (brez izhodov) pri 13.8 VDC

450 mA (brez izhodov) pri 13.8 VDC
900/1800
850/1900

6 izhodov, 100mA
900/1800
900/1800
900/2100
850/1900
1 kOhm

900/1800
900/2100

1

-10 do +40 stopinj Celzija
0-95%
76 x 151 x 20 mm (pcb)
66 g

MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si

101 x 186 x 41 mm
250 g

7

Navodila za vgradnjo, programiranje in uporabo 4005 serije komunikatorjev

OPIS POZICIJE STIKAL (JUMPERJEV)
Jumper
PST

Pozicija

Opis
Prehod ni omogočen (tovarniško).

USB

Prehod je omogočen.
Komunikator deluje kot USB naprava (tovarniško).

TMP

Komunikator deluje kot USB HOST.
Sabotaža omogočena (tovarniško).

UFC

Sabotaža ni omogočena.
Za uporabo v bodoče.

JP2

Ni omejitve tokovne porabe (tovarniško).
Tokovna poraba komunikatorja omejena na 450mA.

OPIS LED DIOD NA KOMUNIKATORJU
Komunikator je opremljen z LED diodami, ki prikazujejo sledeče informacije:
Med inicializacijo vse LED zagorijo za 1 sekundo. Med resetiranjem komunikatorja na
tovarniško vrednost, diodi
LED

in

ugasneta, diodi

Barva
Ime
Zelena/rumena Moč GSM
signala
Rdeča

Napaka

Rumena

Status
linije

G

Zelena

ACT

Zelena

Stanje
GSM
omrežja
USB

in

pa gorita.

Opis
Tip omrežja za paketni prenos (glej tabelo 5).
Moč GSM signala (glej tabelo 6).
Tip komunikacije (glej tabelo 7).
Glej tabelo 8.
Gori: komunikator deluje kot simulacije PSTN
Počasni utripi: linija zasedena, prenos glasovnega
sporočila
Dioda za tehnično pomoč.
Gori: Host
Ne gori: Naprava
Počasno utripanje: Napaka
Hitro utripanje: Delovanje

Tabela 4: Pomen LED diod
LED

Barva
Zelena
Rumena

Tip omrežja za paketni prenos podatkov
GPRS ali EGPRS
WCDMA, HSDPA ali neznano

Tabela 5: Tip omrežja za paketni prenos podatkov
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Jakost GSM signala
NE GORI
NE GORI
Ni GSM signala.
NE GORI
GORI
Slaba jakost GSM signala.
GORI
GORI
Dobra jakost GSM signala.
Tabela 6: Jakost GSM signala
Tip komunikacije
POČASNO UTRIPANJE

POČASNO UTRIPANJE

HITRO UTRIPANJE

NE GORI

POČASNO UTRIPANJE

NE GORI
POČASNO UTRIPANJE
NE GORI
Tabela 7: Tip komunikacije

Inicializacija modula. Diode bodo
utripale, dokler komunikator ni
registriran v omrežje.
Sprejem SMS sporočila. LED utripa
nekaj sekund.
Daljinski dostop do komunikatorja.
Glasovni klic komunikatorja.

LED DIODA ZA SPOROČANJE NAPAK
Ta dioda običajno ne gori. Če utripa, prikazuje napako delovanja, kot prikazuje spodnja tabela:
Pomembnost

Opis

1
2
3
4

Problem programske opreme modula.
Problem napajanja – napetost pod 10.7 VDC.
Problem baterije, napetost pod 3.4V.
Tovarniški PIN: možnost EN50136 je omogočena in
uporabnik ali monter mora uporabiti tovarniški PIN
5
Napaka modula, procesor
6
Napaka SIM kartice, omogočeno preverjanja PIN
kode.
7
Napaka GSM omrežja, registracija komunikatorja v
omrežje ni možna.
8
GPRS/HSPA problem.
9
Za uporabo v bodoče.
10
Problem sprejemnika na IP naslovu 1, problem
inicializacije, nadzora, ni potrditve.
11
Problem sprejemnika na IP naslovu 2, problem
inicializacije, nadzora, ni potrditve.
Tabela 8: Sporočanje napak
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OPIS PRIKLJUČNIH SPONK
Sponka

LI
LE
T1
T2
T3
T4
T5
T6
M
+V

Opis
Ozemljitev – ta sponka mora biti priključena na ozemljitev za zaščito
komunikatorja pred napetostjo na telefonski liniji.
Notranje telefonske linije – priklop na alarmno centralo ali ostale telefone
v objektu.
Dovodna telefonska linija PSTN.
Izhod, tovarniško programiran kot napaka PSTN.
Izhode/vhode
lahko poljubno
Izhod, tovarniško programiran kot ni omrežja.
programiramo,
Izhod, tovarniško programiran kot prisotna
lahko
jih prožimo
povezava.
preko SMS ali
Izhod, tovarniško programiran kot sabotaža.
klica.
Maksimalen
Izhod, tovarniško programiran kot napaka GSM
tok 100mA.
omrežja.
Izhod, tovarniško programiran kot motnja.
Masa: priklop na napajanje in skupna sponka za
izhode.
Napajanje, 10.7 do 27.6VDC.

VGRADNJA MODULA
Vgradnjo in programiranje naj izvede ustrezno usposobljen varnostni tehnik, ki lahko
svoje znanje o modulu dokaže s kakšnim dokumentom – vsem, ki se udeležijo šolanja na
podjetju Mobicom d.o.o., izdamo ustrezen dokument o strokovni usposobljenosti za
vgradnjo in programiranje modula in ga opremimo z ustrezno programsko in strojno
opremo.

VGRADNJA KIT VERZIJE
Kit verzija je namenjena za vgradnjo znotraj alarmne centrale. Znotraj ohišja centrale naj bo čim
manj priključnega kabla antene, saj lahko povzroči motnje pri delovanju alarmne centrale in
modula.
Vgradite modul glede na spodnja navodila in sliko 3:
1. Odprite alarmno centralo.
2. Poiščite primerno mesto za vgradnjo komunikatorja.
3. Pritrdite 4 plastične nosilce na vezje komunikatorja – odprtine z oznako 30, kot to
prikazuje slika 3.
4. Pritrdite komunikator znotraj centrale.
5. Če ima centrala alarma plastično ohišje ali želite vgraditi anteno do 2 m od pozicije
komunikatorja, vgradite nosilec 27 na željeno pozicijo, drugače pojdite na korak 7.
6. Uvod kabla antene izvedete skozi odprtino 26.
7. Pozicionirajte anteno - 29, na kovinsko ohišje centrale ali uporabite nosilec- 27, da se
magnetno dno antene pričvrsti na kovinsko podlago.
8. Speljite kable sirene skozi odprtino ohišja centrale.
9. Priključite konektor antene na konektor komunikatorja 43.
10. KRATKO SKLETNITE TMP JUMPER IN TAKO ONEMOGOČITE JAVLJANJE
SABOTAŽE.
11. Priključite napajanje.
12. Zaprite alarmno centralo.
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10

Navodila za vgradnjo, programiranje in uporabo 4005 serije komunikatorjev

Slika 3: Vgradnja kit verzije: A) kovinsko ohišje B) vezje komunikatorja C) vezje centrale D)
plastični nosilce E) kovinsko ohišje
MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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VGRADNJA VERZIJE Z OHIŠJEM
1. Odprite komunikator – z izvijačem sprostite zatiče na poziciji 33.
2. Če želite namestite baterijo LIB2A6, preberite naslednje korake, drugače nadaljujte s
pozicijo 7.
3. Odstranite tiskano vezje – pritisnite na nosilce 34, da sprostite vezje.
4. Namestite baterijo, kot prikazuje slika 4. Preverite, da je silikonski čep sabotaže -12, na
svojem mestu.
5. Namestite tiskano vezje – najprej pod nosilca 31, potem ga nežno pritisnite, da zaskoči
pod nosilca 34.
6. Priključite baterijo na konektor 22 ŠELE POTEM, ko ste na komunikator priključili
napajanje prekopriključkov +V in M. KOMUNIKATOR NE BO DELOVAL PRAVILNO, ČE
JE OB ZAGONU PRISOTNO SAMO NAPAJANJE PREKO BATERIJE!!!
7. Na steni označite pozicije 8 za pritrditev komunikatorja in pozicijo 13 za sabotažno
zaščito.
8. Izvrtajte luknje.
9. Uvod kablov naredite skozi odprtino 35 ali odstranite plastiko na poziciji 32.
10. Pričvrstite zadnjo stran komunikatorja
11. Nadaljujte z vgradnjo, kot je to opisano v poglavju »PRIKLOP NAPAJANJA IN TEST«.
12. Zaprite komunikator.

PRIKLOP NAPAJANJA IN TEST
1. Vstavite SIM kartico v nosilec 14 – kontakti obrnjeni navzdol.
PRED VGRADNJO SIM KARTICE MORATE ONEMOGOČITI PREVERJANJE PIN KODE!!!
2. Nastavite stikala – jumperje, kot to zahteva vaša aplikacija – glejte poglavje »OPIS
POZICIJE STIKAL (JUMPERJEV)«.
3. Priključite žice na terminal 19, kot je to opisano v poglavju »PRIMER PRIKLOPA«.
4. Priključite napajanje, vse LED zagorijo za 1 sekundo, potem diodi

in

gorita

nekaj sekund, potem dioda
utripne 4x in s tem prikaže, da so uporabniško,
monterjevo in nivo 4 monterjevo geslo na tovarniških vrednostih.
5. Gesla menjate z uporabo programske opreme DLS.
6. Preverite jakost signala GSM omrežja, goreti mora vsaj dioda
signal odličen.

, če gori tudi

, je

Če ne gori vsaj ena dioda, komunikator NE BO DELOVAL!!! V tem primeru, zamenjajte pozicijo
vgradnje ali uporabite anteno ANT5-02 (za verzijo z ohišjem) ali ANT5-15.
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SLIKA 4: Vgradnja komunikatorja z ohišjem

VGRADNJA ANTENE ANT5-02
Antena ANT5-02 ima veliko boljše ojačanje signala kot integrirana antena komunikatorja v
ohišju. Uporabite jo v primeru slabega signala GSM omrežja.
1. Odstranite plastiko na poziciji 37.
2. Odstranite tiskano vezje komunikatorja.
3. Odstranite matico 24 in podložko 38 kabla za priklop 23.
4. Vstavite konektor 39 priključnega kabla skozi odprtino 37 in ga pričvrstite z matico 24.
5. Priključite konektor 40 priključnega kabla v konektor 43 komunikatorja.
6. Namestite tiskano vezje komunikatorja na svoje mesto.
7. Namestite kovinski nosilec 27.
8. Priključite anteno.
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Slika 5: Vgradnja antene ANT5-02.
Antena ANT5-15 omogoča vgradnjo do 15 m od komunikatoja, postopek vgradnje je enak
kot za anteno ANT5-02.
Zaznavanje sabotaže komunikatorja
Komunikator je opremljen s sabotažnim stikalo, proženje omogoča določeno akcijo – aktivacija
izhoda, glasovni klic, SMS, digitalno sporočilo. Tovarniško sabotažo javlja izhod T5.
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PRIMER PRIKLOPA KOMUNIKATORJA
Čez tiskano vezje naj ne poteka nobena žica!

Slika 6: Primer vezave modula
A) Komunikator
B) Priklop telefonske linije – v primeru servisa izključite!
C) Primer vezave priključka T1 kot normalno odprt VHOD.
D) Napajanje: 10.7-27.6Vdc
E) Priključki T1, T2, T3, T4, T5, T6 so lahko programirani kot vhodi ali izhodi
F) Alarmna centrala
G) Priklop na telefonsko linijo
H) Priklop ozemljitve – NUJNO!

GENERALNE KARAKTERISTIKE
Komunikator omogoča priklop na nadzorni center, pošilja SMS in glasovna sporočila, omogoča
simulacijo analogne linije. Omogoča prenos alarmnih sporočil preko GPRS omrežja, na
sprejemnike Sur Gard System 1, 2, 3, 4, in 5. Komunikator mora biti vgrajen na pozicijo, kjer je
dobro pokritje z GSM signalom.
Vgrajenih ima 6 terminalov – T1-T6, ki so lahko programirani na sledeč način:
Kot izhodi: možnost daljinske aktivacije/deaktivacije ali za poročanje sledečih dogodkov:











Napaka PSTN linije
Problem GSM omrežja
Napaka komunikacije
Napaka IP sprejemnika
Napaka napajanja
Sabotaža
Napaka povezave z alarmno centralo
Motnja oddajnika
Napaka antene
Napaka GSM omrežja

Kot vhodi:






aktiviranje zvočnega pozivnika
aktivacija pošiljanja SMS
aktiviranje digitalnega pozivnika
prekinitev komunikacije
prisilna komunikacija na GSM omrežje
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NIVOJI DOSTOPA
To poglavje opisuje, kako dostopati do komunikatorja v skladu z EN50136 standardom.
Tovarniško je opcija EN50136 OMOGOČENA (poglejte pod »Opcije«). Komunikator omogoča 4
nivoje dostopa do posameznih funkcij:
 NIVO 1: ne omogoča programiranja, ni potrebna PIN koda, dostop do funkcij LED diod in
sporočil.
 NIVO 2 (uporabnik): dostop do statusnih informacij komunikatorja (uporaba programske
opreme za pregled dogodkov in stanja). Ta nivo zahteva uporabo PIN kode, ki je
tovarniško 000000.
 NIVO 3 (monter): dostop do konfiguracijskih funkcij, vključno z dodajanjem,
odstranjevanjem in menjavo elementov, ki direktno ali indirektno vplivajo na delovanje
komunikatorja. Ta nivo zahteva uporabo PIN kode, ki je tovarniško 111111.
ČE JE MOŽNOST EN50136 IZBRANA, MORA GESLO MONTERJA POTRDITI UPORABNIK!


NIVO 4 (nivo 4 monter): dostop do posodobitev programske opreme in pregled statusa.
Ta nivo zahteva uporabo PIN kode, ki je tovarniško 222222.

ČE JE MOŽNOST EN50136 IZBRANA, MORA GESLO MONTERJA NIVO 4 POTRDITI
MONTER!

FUNKCIJE USB PRIKLJUČKA
Komunikator – samo verzija v ohišju, ima vgrajen USB priključek, ki omogoča delovanje kot
naprava, za povezavo z računalnikom ali za branje USB ključkov – glejte »OPIS POZICIJE
STIKAL«.
Za priklop komunikatorja z osebnim računalnikom, potrebujete USB kabel z A priključkom na
vsaki strani (hub kabel).
USB vmesnik ima sledeče lastnosti:
 USB 2.0
 Hitrost: 12Mbit/s
 Max. dolžina kabla: 5m
 Max. tok: 500mA
 Napetost: 5V
 USB datotečni sistem: FAT32
USB vmesnik ima enako funkcijo kot RS232 vrata (PC link) in se uporablja z DLS za:
 Posodobitev programske opreme (samo NIVO4)
 Programiranje možnosti (monter)
 Prenos spomina dogodkov (monter in uporabnik)
 Pregled statusa v realnem času (vsi uporabniki)
Kot USB host, se lahko USB ključek uporablja za sledeče:
 Posodobitev programske opreme
 Prenos nastavitev in zvočnih datotek
 Izvoz spomina dogodkov
 Izvoz tehničnega spomina
TE MOŽNOSTI SO MOŽNE SAMO V PRIMERU, KO MOŽNOST EN50136 NI IZBRANA!
MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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NADZOR NAPAJANJA
Komunikator lahko napajamo na sledeč način:
1. Preko alarmne centrale, ki je opremljena z akumulatorjem, v tem primeru mora
akumulator dobiti napetost med 10.7 in 27.6 V.
2. Preko zunanjega napajalnika, ki mora imeti možnost priklopa akumulatorja.
V obeh primerih akumulator zagotavlja napajanje tudi v primeru izpada 230VAC.
Tako napajanje kot napetost baterije sta nadzorovana in komunikator lahko sporoči sledeče
dogodke:
 Izpad/povrnitev napajanja – dogodek
 Izpad/povrnitev napajanja – sporočilo (glasovno/SMS/prenos na IP sprejemnik)
Komunikator lahko deluje z ali brez dodatne baterije/akumulatorja in v primeru izpada 230VAC
sta možni dve varianti:
Nadzor napetosti napajanja:
 Napaka napajanja: napetost pod 10.7V
 Povrnitev napajanja: napetost nad 12V
 Način varčevanja z energijo: vsakič, ko napetost pade pod 9.6V
 Konec načina varčevanja z energijo: ko je napetost nad 10.7V
Ko je komunikator v načinu varčevanja z energijo, tokovna poraba ne presega 175 mA. S
priključeno baterijo, je maksimalna poraba 70mA in manj kot 150mA v primeru govornega klica.
Nadzor napetosti akumulatorja:
Sistem nadzoruje napetost priključenega akumulatorja vsakih 100ms. Naslednji dogodki so
vezani na sistem, ki ima priključen dodatni akumulator:
 Napaka baterije: napetost baterije pod 3.4V
 Napake baterije odpravljena: napetost nad 3.7V.
 Začetek varčevanja z energijo: ko je napetost baterije pod 3.2V.
 Konec varčevanja z energijo: napetost baterije nad 3.4V.
 Izklop baterije: napetost pod 2V.
 Priklop baterije: napetost nad 2V.
 Previsoka napetost baterije: nad 4.4V
 Normalna napetost baterije: pod 4.3 V.
Ko komunikator napaja samo baterija, ne morete uporabljati USB priključka!
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KODE ZA PRENOS KOMUNIKATORJA
Poleg klasičnih prenosnih kod Contact ID ali SIA, ki jih preko komunikatorja pošilja alarmna
centrala, lahko komunikator sam generira kode za sledeče dogodke:
DOGODEK
Vhod 1 dogodek
Vhod 2 dogodek
Vhod 3 dogodek
Vhod 4 dogodek
Vhod 5 dogodek
Vhod 6 dogodek
Vhod 1 konec dogod.
Vhod 2 konec dogod.
Vhod 3 konec dogod.
Vhod 4 konec dogod.
Vhod 5 konec dogod.
Vhod 6 konec dogod.
Napaka napajanja
Obnova napajanja
Napaka baterije
Obnova baterije
Napaka povezave s
centralo
Obnova povezave s
centralo
Napaja sprejemnika
1
Napaka sprejemnika
2
Obnova prenosa
sprejemnik 1
Obnova prenosa
sprejemnik 2
PSTN napaka
Obnova PSTN

OPIS
Koda je generirana, ko je priključek T1 programiran kot vhod in je ta
aktiviran.
Kot vhod 1, toda za priključek T2
Kot vhod 1, toda za priključek T3
Kot vhod 1, toda za priključek T4
Kot vhod 1, toda za priključek T5
Kot vhod 1, toda za priključek T6
Koda je generirana, ko je priključek T1 programiran kot vhod in je ta
povrnjen v normalno stanje.
Kot vhod 1, toda za priključek T2
Kot vhod 1, toda za priključek T3
Kot vhod 1, toda za priključek T4
Kot vhod 1, toda za priključek T5
Kot vhod 1, toda za priključek T6
Napajanje komunikatorja (+V) pod 10.7 V.
Napajanje komunikatorja (+V) nad 12 V.
Napetost baterije pod 3.4 V
Napetost baterije nad 3.7 V
Dogodek se generira v primeru proženega vhoda, ki je programiran kot
»povezava s centralo«.
Dogodek se generira ko se vhod, ki je programiran kot »povezava s
centralo«, povrne v normalno stanje.
Dogodek se generira, ko komunikator ne more prenesti sporočil na
sprejemni center 1.
Dogodek se generira, ko komunikator ne more prenesti sporočil na
sprejemni center 2.
Dogodek se generira, ko komunikator uspešno prenaša sporočila na
sprejemni center 1.
Dogodek se generira, ko komunikator uspešno prenaša sporočila na
sprejemni center 2.
Izpad telefonske linije – napetost pod 2.5V (LE sponke) – čas izpada se
lahko nastavi (čas LE napake).
Napetost nad 2.5V (LE sponke) – čas prisotnosti napetosti se lahko
nastavi (čas LE obnovitve).
Komunikator se ne more povezati v GSM omrežje.

Napaka GSM
omrežja
Obnova GSM
Komunikator je povezan z GSM omrežjem.
omrežja.
Sabotaža
Dogodek se generira v primeru sabotaže komunikatorja.
Konec sabotaže
Vsa sabotažna stikala komunikatorja so sklenjena.
Napaka FTC
Napaka komunikacije – govorni klic, SMS, prenos na center
Konec FTC
Dogodki se uspešno prenašajo.
Periodični klic/SMS
Ob uspešnem periodičnem javljanju.
TABELA 9: Opis dogodkov, ki jih generira komunikator
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Monter lahko izbere, katera komunikacijska protokola bo uporabljal komunikator: Contact ID ali
SIA:
Za vsak dogodek, povezan z vhodi komunikatorja, se lahko doda »šifra stranke« oz. »koda
objekta«, statusnim dogodkom se doda šifra uporabnika.
Komunikator hrani zadnjih 32 dogodkov – pomembnost dogodkov je programabilna.
Za notranje dogodke komunikatorja, je ACK ob prenosu na center 1.25s.

PRINCIP DELOVANJA
Za delovanja lahko izberete primarni način komunikacije – tovarniško je ta nastavljen kot
komunikacija preko analogne linije - PSTN. Komunikator zagotavlja linijo in napetost za
prihajajoče klice in dekodira DTMF. Simulacija analogne linije (PSTN) omogoča backup
komunikacijo alarmni centrali v primeru izpada zemeljske linije. Med oddajanjem, komunikator
ne more preklopiti med PSTN in GSM načinom. Prioritete delovanja (kot jih programirate),
odločajo o tem, kako komunikator upravlja z SMS in glasovnimi sporočili ter klici naprav,
povezanih na LI priključek.
Komunikator ne more dekodirati pulznega klica.
Za preprečitev neželjene uporabe simulacije analogne linije preko GSM omrežja, komunikator
generira dvojni pisk med govornim klicem – po 5 minutah klica in potem vsakih 30 sekund.
PSTN kanal
Če napetost na sponkah analogne linije (LE) pade pod 2.5V za 10 do 3600 sekund
(programabilno), sistem preklopi naprave povezane na LI priključek na GSM omrežje. V primeru
obnove analogne linije, sistem preklopi na delovanje preko PSTN linije.
Možen je prisilni klic preko GSM omrežja, čeprav je analogna linija prisotna, z vnosom
programabilnaga predznaka, predpone (tovarniško 9999) pred telefonsko številko, ki jo kliče
centrala. (Za dodatne informacije preberite »predpona PSTN/PTM« ). Če naprava deluje na
GSM omrežju, je predpona odstranjena.
Tel. številka, ki jo
kliče centrala

Telefonska linija

Številka z IP
sprejemnikom na GSM
omrežju OMOGOČENA

Kaj se zgodi

0123456789

PSTN

nobena

PSTN glasovni klic na
0123456789
Contact ID klic preko mobilnega
podatkovnega omrežja.
Glasovni ali Contact ID klic preko
GSM na 0123456789.
Contact ID klic preko mobilnega
podatkovnega omrežja.
Glasovni ali Contact ID klic preko
GSM na 0123456789.

99990123456789 PSTN

0123456789

99990123456789 PSTN

nobena

99990123456789 Simulacija GSM

0123456789

99990123456789 Simulacija GSM

nobena

PRIMER:
Komunikator izvaja neodvisne klice samo preko GSM/mobilnega podatkovnega omrežja in ne
preko PSTN linije. Vsa komunikacija na zunanji PSTN liniji (LE priključki) prihaja iz linije, ki je
priključena na priključke LI in ni spremenjena. Glede na standard EN50136 se smatra, da PSTN
linija, priključena na LE ni komunikacijski kanal.
GSM kanal
Zagotavlja komunikacijo napravam priključenim na LI terminala, s simulacijo linije, v kolikor je
prisotno GSM omrežje. Če ni GSM signala, naprava preklopi na analogno linijo.
MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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Contact ID in SIA prenos preko mobilnega podatkovnega omrežja
Če je telefonska številka (s predpono na PTM strani) vnešena preko programske opreme, bo
komunikator za te klice uporabil mobilno podatkovno omrežje.
 Ob alarmnem dogodku alarmna centrala prevzame telefonsko linijo
 Sledi simulacija tona proste linije
 Alarmna centrala pokliče številko nadzornega centra. Prepričajte se, da je pred klicem
vsaj 1 sekundni premor ali centrala preveri prosto linijo pred klicem!
 Komunikator pošlje razpoznavni ton (handshake) za Contact ID ali SIA.
 Ko prejme handshake, centrala pošlje alarmni dogodek komunikatorju.
 Komunikator dekodira in spremeni alarmno sporočilo v paket podatkov ter ga preko
mobilnega podatkovnega omrežja pošlje na nadzorni center.
 Sprejemnik razpozna dogodek in pošlje potrditev (kiss off) komunikatorju, ki ga pošlje
alarmni centrali.
 Ko komunikator pošlje centrali kiss off in ni drugih dogodkov, centrala odloži linijo ali
pošlje naslednji dogodek.
Pošiljanje SMS sporočil
Možno je pošiljanje SMS sporočill na 8 predprogramiranih številk (maksimalna dolžina sporočila
je 70 znakov), v skladu z dogodki tabele 9.
SMS sporočilo bo poslano, ko se zgodi eden izmed dogodkov, za katerega je bil programiran
SMS z dodeljeno vsaj eno telefonsko številko.
Glasovni pozivnik
V načinu glasovnega pozivnika, se lahko na katerokoli izmed 8 predprogramiranih številk pošlje
do 3 posneta glasovna sporočila. Posnetih je lahko 150 sporočil, vsako dolžine do 6 sekund.
Sporočila so lahko vezana na dogodke tabele 9.
Glasovni poziv je narejen, ko se pojavi dogodek, za katerega je programirano glasovno
sporočilo in ustrezna telefonska številka. V tem primeru, komunikator izvede sledeč postopek:
1. Kliče programirano številko preko GSM omrežja
2. Preveri, da številka ni zasedena.
3. V primeru uspešnega klica, komunikator počaka 60 sekund, da je klic prevzet. Če je klic
prevzet, nadaljuje s korakom 4, v nasprotnem primeru odloži in se vrne na korak 1.
4. Komunikator predvaja sporočilo, klic je prekinjen po koncu sporočila ali če uporabnik
pritisne
.
Če se pojavi več dogodkov z različnimi sporočili za isto številko, se sporočila predvajajo
sekvenčno znotraj enega klica.

PRIORITETE KLICEV
Komunikator omogoča:
 Prenos glasovnih sporočil alarmne centrale preko GSM omrežja
 Prenos Contact ID sporočil alarmne centrale preko GSM glasovnega kanala
 Pošiljanje lastnih glasovnih sporočil
 Pošiljanje lastnih SMS sporočil
 Pošiljanje lastnih (Contact ID) sporočil preko mobilnega podatkovnega omrežja
 Sprejemanje SMS sporočil
 Pošiljanje podatkovnih paketov za nadzor komunikacije z IP sprejemnikom
Prioritete posameznih dogodkov se določajo znotraj programske opreme.
Spodnja tabela prikazuje tovarniško programirane prioritete:
MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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Dogodek
1.

Prenos Contact ID in glasovnih sporočil
alarmne centrale preko GSM glasovnega
kanala
2. Pošiljanje digitalnih sporočil
komunikatorja (Contact ID/SIA) preko
mobilnega podatkovnega omrežja
3. Pošiljanje glasovnih/SMS sporočil
komunikatorja
4. Obdelava prejetih SMS sporočil
5. Nadzor preko mobilnega podatkovnega
omrežja
TABELA 10: Tovarniško nastavljene prioritete

Prioriteta
0 (Visoka)

Programabilno
preko programske
opreme
DA

1

DA

2

DA

3
4 (NIZKA)

NE
NE

Način delovanja, kot je programirano tovarniško:
 Če komunikator pošilja dogodek in se pojavi nov dogodek, z višjo prioriteto, komunikator
prekine prenos prvega dogodka in ga da na čakanje
 Ko prenese dogodek z višjo prioriteto, poizkuša zopet poslati dogodek, ki je na čakanju
 Če se pojavi več dogodkov enake prioritete, so ti prenešeni sekvenčno
 Dogodki centrale imajo prednost pred govornimi sporočili

PREVERANJE STANJA PREDPLAČNIŠKE SIM KARTICE
Če je možnost programirana znotraj programske opreme (»Pay as you go balance«), lahko
preverite stanje na vaši predplačniški SIM kartici. Če je možnost omogočena, lahko stanje
preverite na tri načine:
 Preko programske opreme (Status, zahteva PC-link ali USB povezavo)
 Preko pošiljanja SMS sporočila kartici, ukaz mora vključevati PIN kodo kartice
 SMS z informacijo stanja na kartici je periodično poslan na PRVO TELEFONSKO
ŠTEVILKO IMENIKA. Z operaterjem GSM omrežja preverite zahtevane podatke.

NADZOR KOMUNIKACIJE S CENTRALO (PTM)
Komunikator konstantno nadzira komunikacijo z alarmno centralo, kar omogoča takojšnje
pošiljanje alarmnih sporočil preko GSM omrežja v primeru izpada zemeljske linije. Funkcija je
aktivna takrat, ko je uporabljena zemeljska linija.
Detekcija pulznega klica ni omogočena!
Ko je aktivirana PTM funkcija, se pojavi dogodek PSTN napaka.
Komunikator ves čas preverja LE priključek, ko zazna, da ga je alarmna centrala zasedla,
izvede sledeč postopek:
 Dekodira klicano številko (DTMF)
 Če ima dekodirana številka omogočen PTM, komunikator preveri signal kiss off (potrditev
sprejema alarmnega signala s strani sprejemnika nadzornega centra)
Alarmna centrala mora izvesti klic takoj – čas med prevzemom linije in klicem MORA biti manj
kot 2 sekundi
Če je omogočena možnost »PTM All numbers« bo komunikator preveril kiss off signal vsakega
klica.
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AKTIVACIJA IZHODOV
Komunikator ima 6 priključkov (T1, T2, T3, T4, T5 in T6), ki se lahko programirajo kot VHODI ali
IZHODI. Izhodi se lahko aktivirajo avtomatsko (ob določenem programiranem dogodku) ali
daljinsko, preko SMS ali KLICA s programirane številke.
Avtomatska aktivacija/deaktivacija izhodov
Izhodi so lahko aktivirani avtomatsko ob sledečih dogodkih:
 Napaka komunikacije s centralo
 Zaznava motenja frekvence (T6 tovarniško)
 Napaka antene (ANT5-02)
 Sabotaža
 Napaka zemeljske linije
 Napaka GSM omrežja
 Ni GSM omrežja
 Napaka IP sprejemnika
 Napaka napajanja
 Napaka komunikacije (FTC)
Izhod se povrne v normalno stanje, ko je napaka odpravljena, z izjemo FTC, ki se povrne v
normalno stanje po programiranem času.
Daljinska aktivacija/deaktivacija izhodov
Za daljinsko aktivacijo/deaktivacijo je potreben signal GSM omrežja.
PRIPOROČAMO, da komunikator programirate na način:
Black List Enabled (Options-Dial options) in White list Disabled (Phonebook) za telefonske
številke, ki jih želite uporabiti za proženje izhodov.
Telefonska številka, s katero želite prožiti izhod ne sme biti skrita! Izhode lahko krmilite preko
SMS in Caller ID. SMS se nikoli ne shrani v komunikator ampak je brisan takoj po izvršitvi
funkcije.
Za omogočenje funkcije, morajo biti izhodi programirani kot »Reserved Output«.
Izhodi se lahko programirajo kot BISTABILNI ali MONOSTABILNI.
 Bistabilni izhodi so aktivirani/deaktivirani z dvema ukazoma
 Monostabilni izhodi so aktivni programiran čas, potem se vrnejo v normalno stanje
Vsak izhod se lahko programira tako, da ob aktivaciji pošlje potrditev:
 Preko SMS, če je bil izhod aktiviran/deaktiviran s pošiljanjanjem SMS
 Preko klica, če je bil izhod aktiviran/deaktiviran s klicem (Caller ID)
Če je uporabljena možnost Called ID, se klic avtomatsko prekine po 12 sekundah od aktivacije
izhoda.
Bistabilni izhodi
Možna je aktivacija na dva načina:
1. S pošiljanjem SMS sporočila, ki je sestavljeno iz #, gesla uporabnika, kontrolnega niza
(brez presledkov) in znaka =ON*, kot v primeru:
#geslo uporabnika*KontrolniNiz=ON* primer: #123456*LUCDOMA=ON*
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2. S klicem preko Caller ID, klic je brezplačen, saj komunikator aktivira izhod, brez da bi
sprejel klic
OPOZORILO! Izhod, ki je programiran kot BISTABILEN, je lahko deaktiviran SAMO z SMS
sporočilom, ki je sestavljeno iz #, gesla uporabnika, kontrolnega niza (brez presledkov) in znaka
=OFF*, kot v primeru:
#geslo uporabnika*KontrolniNiz=OFF* primer: #123456*LUCDOMA=OFF*
Geslo uporabnika je tovarniško nastavljeno na 000000.
Monostabilni izhodi
Izhode, ki so programirani kot monostabilni, lahko aktiviramo na dva načina:
 S pošiljanjem SMS sporočila
 S klicem, ki uporablja Caller ID
Aktiviranje z SMS:
Pošljite SMS sporočilo, ki je sestavljano iz #, gesla uporabnika, kontrolnega niza (brez
presledkov) in znaka =ON*, =ONTonU* ali OFF* kot v primeru:
#geslo uporabnika*KontrolniNiz=ON*
#geslo uporabnika*KontrolniNiz=ON*TonU*
#geslo uporabnika*KontrolniNiz=OFF*
V primeru, da uporabite =ONTonU*, to pomeni čas delovanja izhoda, od 1 do 86400 sekund, v
korakih po 1 sekundo. Čas se nastavi preko programske opreme. Ton je zahtevana vrednost
(1-86400), U pa je enota, ki je lahko: H –ura, M- minuta, S- sekunda, kot prikazuje spodnji
primer:
Primer SMS:
#123456*LUCDOMA=ON*
#123456*LUCDOMA=ON**
#123456*LUCDOMA=ON*3600S*
#123456*LUCDOMA=ON*50M*
#123456*LUCDOMA=ON*3600*
#123456*LUCDOMA=ON*000S*
#123456*LUCDOMA=OFF*

Učinek:
Bistabilna aktivacija.
Aktivirano kot programirano.
Luč bo gorela 3600 sekund.
Luč bo gorela 50 minut.
Delovanje kot programirano, napačen ON
parameter bo ignoriran.
Delovanje kot programirano, napačen ON
parameter bo ignoriran.
Luč bo ugasnila.

Za aktivacijo izhoda s programiranimi vrednostmi, odstranite parameter TonU in pustite znaka
**. Primer: #123456*LUCDOMA=ON**
Če je poslani SMS nepravilen, bo izhod aktiven za »Čas monostabilnega delovanja«, ko ste ga
programirali v programski opremi.
Aktiviranje s klicem
Klic je brezplačen, saj komunikator aktivira izhod, brez da bi sprejel klic
MONOSTABILNI izhodi se povrnejo v osnovno stanje po progamiranem času »Čas delovanja
monostabilnega izhoda«. Čas je nastavljiv od 1-86400 sekund. Tovarniško geslo je 000000,
priporočamo, da ga spremenite!
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PROGRAMIRANJE MODULA PREKO SMS SPOROČIL
S pomočjo SMS sporočil lahko spreminjamo posamezne nastavitve modula:
Spreminjanje gesla uporabnika
Tovarniška koda uporabnika je 000000. Za spreminjanje, pošljite SMS sporočilo, ki je
sestavljeno iz znakov #CUC, ki mu sledi trenutno geslo in novo geslo, ločena z znakom *.
Primer:
#CUC*geslo uporabnika*novo geslo uporabnika*
Modul bo poslal potrditveni SMS, ko bo geslo spremenjeno.
OPOZORILO! Novo geslo MORA biti 6-mestno.
Omogočanje/onemogočanje daljinskega programiranja
Daljinsko programiranje vam omogoča uporabo programske opreme preko mreže. Za
spreminjanje nastavitev modula z oddaljene lokacije MORATE omogočiti daljinsko
programiranje preko programske opreme (glejte »Nastavitve mreže« na strani 33) ali s
pošiljanjem SMS sporočila ki je sestavljeno iz znakov #ERA, ki mu sledi uporabniško geslo in
ON, ločena z znakom *. Primer:
#ERA*geslo uporabnika*ON*
Da onemogočite daljinsko programiranje, pošljite SMS:
#ERA*geslo uporabnika*OFF*
Spreminjanje gesla monterja
6 mestno geslo monterja se uporablja za dostop do vmesnika daljinskega programiranja.
Tovarniško je geslo 111111. Za spreminjanje, pošljite SMS sporočilo, ki je sestavljeno iz znakov
#CIC, ki mu sledi trenutno geslo in novo geslo, ločena z znakom *. Primer:
#CIC*geslo monterja*novo geslo monterja*
Modul bo poslal potrditveni SMS, ko bo geslo spremenjeno.
OPOZORILO! Novo geslo MORA biti 6-mestno. V koliko je omogočena možnost EN50136,
mora spremembo gesla monterja potrditi uporabnik.
Spreminjanje gesla monterja nivoja 4
6 mestno geslo monterja se uporablja za dostop do programiranja. Tovarniško je geslo 222222.
Za spreminjanje, pošljite SMS sporočilo, ki je sestavljeno iz znakov #CMC, ki mu sledi trenutno
geslo in novo geslo, ločena z znakom *. Primer:
#CMC*geslo monterja nivo 4*novo geslo monterja nivo 4*
Modul bo poslal potrditveni SMS, ko bo geslo spremenjeno.
OPOZORILO! Novo geslo MORA biti 6-mestno. Spremembo gesla monterja nivoja 4 mora
potrditi monter.
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Preverjanje kredita na SIM kartici
Za preverjanja stanja na SIM kartici, pošljite SMS sporočilo, ki je sestavljeno iz znakov #CCC, ki
mu sledi uporabniško geslo, ločena z znakom *. Primer:
#CCC*geslo uporabnika*
Ali #ICCC, ki mu sledi geslo monterja:
#ICCC*geslo monterja*
Prejeli boste SMS sporočilo s stanjem na vaši SIM kartici. Storitev preverjanja stanja SIM
kartice mora omogočati operater GSM omrežja. Če je omogočena možnost EN50136, mora
možnost preverjanja monter omogočiti uporabniku.
Preverjanje datuma poteka SIM kartice
Pošljite SMS sporočilo, ki je sestavljeno iz znakov #EDC, ki mu sledi uporabniško geslo, ločena
z znakom *. Primer:
#EDC*geslo uporabnika*
Prejeli boste SMS sporočilo z datumom poteka SIM kartice.
Podaljšanje datuma poteka SIM kartice
Pošljite SMS sporočilo, ki je sestavljeno iz znakov #EDU, ki mu sledi uporabniško geslo in nov
datum, ločena z znakom *. Primer:
#EDU*geslo uporabnika*nov datum*
Nov datum mora biti v obliki: DD/MM/YYYY.
Ura poteka SIM kartice ostane vedno 10:00.
Preverjanje serijske številke modula
Pošljite SMS sporočilo, ki je sestavljeno iz znakov #RID, ki mu sledi uporabniško geslo, ločena
z znakom *. Primer:
#RID*geslo uporabnika*
Ali:
#IRID*geslo monterja*
Modul bo poslal SMS sporočilo s serijsko številko.
Omogočanje dostopa monterja
Da lahko z modulom operira monter, mu mora to možnost omogočiti uporabnik, z SMS
sporočilom:
#ENI*geslo uporabnika*
Sistem pošlje potrditveni SMS.
Ta možnost deluje v primeru delovanja modula po standardu EN50136, v nasprotnem primeru
je dostop monterja vedno omogočen.
Onemogočanje dostopa monterja
Da onemogočite dostop monterja, pošljite SMS sporočilo:
#DSI*geslo uporabnika*
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Sistem pošlje potrditveni SMS. Dostop monterja je avtomatsko onemogočen po 12 urah, ko je
onemogočen monter, je onemogočen tudi monter nivoja 4.
Omogočanje dostopa monterja nivo 4
Da lahko z modulom operira monter nivo 4, mu mora to možnost omogočiti monter, z SMS
sporočilom:
#ENM*geslo monterja*
Sistem pošlje potrditveni SMS.
Monter nivo 4 je avtomatsko onemogočen po 12 urah.
Omogočanje daljinskega programiranja
Pošljite SMS, ki je sestavljen iz #SRS, IP naslovom računalnika z DLS programsko opremo in
vrati, primer:
#SRS*IP naslov*vrata*
Kjer je:
IP naslov je javni IP računalnika v formatu: AAA.BBB.CCC.DDD (primer: 37.207.122.181) ali
ime domene »my_name_dyndns.org«.
Vrata (port) je 5 mestna številka »NNNNN«, v območju med 1 in 65535.
OPOZORILO!
Potrebna je nastavitev usmerjevalnika, routerja in omogočiti port forwarding DSL na port 51004
(port, ki ga lokalno uporablja DLS, to tovarniško ni omogočeno).
Uporabljen bo APN, ki je vpisan v DLS »Mrežne nastavitve« ali tisti, ki je programiran za
sprejemnik 1.
Če APN ni programiran, ga morate poslati preko SMS sporočila v obliki:
#SRS*IP naslov DLS*vrata*APN ime*
V nekaterih primeri, če sta še vnešena APN uporabniško ime in geslo, to zadostuje, v
nasprotnem primeru mora biti SMS v obliki:
#SRS*IP naslov DLS*vrata*APN ime*uporabniško ime*geslo
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PROGRAMIRANJE MODULA PREKO RAČUNALNIKA
V modulu mora biti kartica z vsaj 32kByte spomina!!!
Za programiranje modula preko računalnika potrebujete:
 PC-LINK priključni kabel (ni vključen), ki mora biti priključen na način, kot prikazuje
SLIKA 7
Ko je komunikacija vzpostavljena, izberite COM vrata preko Tools – Modem Manager
Configuratin.
V primeru problemov pri komunikaciji, preverite kable in nastavitve serijskega porta.

Kot druga možnost, lahko modul povežete preko USB A-A kabla.
Za instalacijo DLS potrebujete administratorske pravice na računalniku, preverite tudi nastavitev
požarnega zidu in protivirusne programske opreme.
1.
2.
3.
4.

Namestite DLS programsko opremo
Zaženite program
Izberite uporabniško ime in geslo, tovarniško admin in 1234.
Izberite »File« in »New account«.

Opis menijev in delo z DLS:
MENI FILE:
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MENI VIEW:

MENI TOOLS:

MENI WINDOW:

MENI HELP:
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PROGRAMIRANJE:
Ko izberete modul in odprete nov račun, se vam prikaže okno:

Programiranje telefonskega imenika »Phonebook«

Vnesete lahko do 32 telefonskih številk.
Če ste izbrali periodično javljanje stanja kredita na SIM kartici, bo obvestilo poslano na 1.
telefonsko številko.
LABEL: vnesite ime lastnika telefonske številke – do 16 znakov.
PHONE NUMBER: vnesite telefonsko številko v MEDNARODNEM FORMATU, primer:
+38641640024
Številke, ki jih vnašete v imenik, se uporabljajo za:
 Aktivacijo vhodov/izhodov
 Za pošiljanje/prejemanja SMS sporočil
 Za sprejemanje glasovnih sporočil
MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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 Za IP sprejemnik
 Za PTM – nadzor prenosa centrale – Panel Transmission Monitoring
WHITE LIST: Omogočite ali onemogočite White list. S tem določite, ali bo komunikator klice
sprejel ali zavrnil. Komunikator sprejme prejeti klic in ga preusmeti na naprave, ki so povezane
na LI priključek (alarmna centrala...). To je možno samo v primeru, ko je LI priključek aktiven kot
simulacija linije preko GSM. Način, kako deluje White list je odvisen od tega, ali je omogočena
ali ne možnost Black List Enabled (nastavite v Options – Dialing Options), glede na spodnjo
tabelo:
White list
ONEMOGOČENA
OMOGOČENA
ONEMOGOČENA
OMOGOČENA

Black List Enabled
ONEMOGOČENA
ONEMOGOČENA
OMOGOČENA
OMOGOČENA

Način delovanja
Sprejem klicev s katerekoli številke
Sprejem klicev s katerekoli številke
Zavrnitev prejetih klicev
Komunikator sprejme samo klice, ki imajo
omogočeno možnost WHITE LIST, vse ostale klice
zavrne.

ACTIVATE OUTPUT: DVOKLIKNITE NA +, za izbiro vhodov/izhodov, ki jih lahko aktivirate, ko
komunikator sprejme klic. Ta možnost je neodvisna od nastavitev White list in Black list
Enabled. Za aktiviranje izhoda, mora biti omogočena CALLER ID funkcija številke.
ACTIVATE OUTPUT CONFIRMATION: Izberite to možnost za potrditveni klic ob aktivaciji
vhoda/izhoda.
Zvonjenje klica bo trajalo 1 minuto po aktivaciji izhoda. Klic ne bo izvršen, v kolikor komunikator
izvaja drugo funkcijo (glasovna komunikacija...)
PTM: omogočite, če želite imeti nadzor nad klici centrale nadzornega centra.
CID/SID event conversion: če možnost omogočite, lahko sprejemate glasovna in SMS
sporočila preko pretvorbe CID/SIA paketov alarmne centrale (glej tabelo 11).
Virtual receiver on GSM path: Če je omogočena možnost CID/SID event conversion in
onemogočena možnost IP receiver on GSM Path, izbor te možnost prisili komunikator da
simulira sprejemnik (komunikator pošlje handshake in kiss off centrali).
IP receiver on GSM Path: omogoči dekodiranje dogodkov, ki jih je generirala alarmna centrala
za telefonsko linijo in prenos dogodkov preko mobilnega omrežja na IP sprejemnik – nadzorni
center.
PSTN/
GSM

Komunika
cijski
protokol

CID/SIA
Event
Conversion

Virtual
Receiver on
GSM Path

IP Receiver
on GSM
Path

PSTN

Ni vpliva.

Onemogočeno

Ni vpliva

Ni vpliva

PSTN

SIA/Contact ID

Omogočeno

Ni vpliva

Ni vpliva

GSM

Ni vpliva

Onemogočeno

Onemogočeno

Onemogočeno

GSM

SIA/Contact ID

Omogočeno

Onemogočeno

Onemogočeno
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Kaj se zgodi
Glasovna in digitalna (SIA in CONTACT ID)
sporočila alarmne centrale so poslana na PSTN
linijo.
Glasovna in digitalna (SIA in CONTACT ID)
sporočila alarmne centrale so poslana na PSTN
linijo. Digitalna sporočila se PRETVORIJO v
glasovna ali SMS sporočila (kot je programirano v
Communicator – CID/SIA Converter ) in poslana
na GSM (3).
Glasovna sporočila centrale so posredovana na
GSM (4).
Zvočna in digitalna (CID) sporočila alarmne
centrale so posredovana na GSM (4). Digitalna
sporočila se PRETVORIJO v glasovna ali SMS
sporočila (kot je programirano v Communicator –
30
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GSM

SIA/Contact ID

Omogočeno

Omogočeno

Onemogočeno

GSM

SIA/Contact ID

Onemogočeno

Onemogočeno

Omogočeno

GSM

SIA/Contact ID

Omogočeno

Onemogočeno

Omogočeno

CID/SIA Converter ) in poslana na GSM (3).
Digitalna sporočila (SIA ali CID) se PRETVORIJO
v glasovna ali SMS sporočila (kot je programirano
v Communicator – CID/SIA Converter ) in poslana
na GSM (3). Komunikator simulira sprejemnik z
generiranjem handshake in kiss off tona.
Digitalna sporočila (CID/SIA) so dekodirana in
poslana preko podatkovnega prenosa podatkov na
IP sprejemnik. Komunikator simulira sprejemnik z
generiranjem handshake in kiss off tona.
Digitalna sporočila (CID/SIA) so dekodirana in
poslana preko podatkovnega prenosa podatkov na
IP sprejemnik. Komunikator simulira sprejemnik z
generiranjem handshake in kiss off tona. Digitalna
sporočila (SIA ali CID) se PRETVORIJO v
glasovna ali SMS sporočila (kot je programirano v
Communicator – CID/SIA Converter ) in poslana
na GSM (3).

Programiranje možnosti »Options«

Prikaz možnost te strani je odvisen od nivoja dostopa: uporabnik, monter, monter nivo 4.
USER AUTHENTICATION:
Installer Code Enabled: Uporabnik preko te možnosti omogoči monterju programiranje
komunikatorja.
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OPOZORILO!
Monter mora biti omogočen samo v primeru, da je izbrana možnost EN50136. Onemogočen je
po 12 urah, tudi monter nivo4.
User code: koda uporabnika, ki je tovarniško 000000.
INSTALLER AUTHENTICATION:
Installer code: vnesite kodo monterja, tovarniško 111111.
Lever 4 Installer Code enabled: tu lahko monter omogoči geslo za monterja nivo 4, ki ima
možnost nadgrajevati programsko opremo komunikatorja.
Te možnost ni, če ni izbrano delovanje po EN50136 standardu.
EN50136: Tu lahko izberete, če mora komunikator delovati po EN50136 standardu.
LEVEL 4 INSTALLER AUTHENTICATION:
Level 4 installer code: Vnesite 6 mestno geslo. Geslo omogoča dostop do nadgradnje
programske opreme komunikatorja, tovarniško 222222.
DIALING OPTIONS:
Dial Prefix: številka, ki jo vnesete v to polje bo DODANA pred katerokoli številko, ki jo kliče
komunikator v GSM načinu. Vnesite predpono ali pustite polje prazno.
Digits to remove: V primeru, da alarmna central kliče preko telefonske centrale in se za dostop
do zunanje linije zahteva izbira npr. 0, ta izbira v primeru klica preko GSM omrežja ni potrebna.
Potrebno jo je odstraniti od številke, ki jo kliče komunikator. Vnesite število mest, ki jih zahteva
dostop do zunanje linije in jih je potrebno odstraniti.
Black list enabled: če je možnost omogočena, komunikator sprejema samo klice, ki imajo
omogočeno White List.
Tones: Izberite državo instalacije.
Roaming: Omogoča roaming funkcijo v GSM omrežju.
PRIORITIES
Dialer / LI Priority: ali imajo prednost sporočila komunikatorja ali alarmne centrale
Dealer Events Priority: katera komunikacija ima prednost pri prenosu.
GENERIC
Speaker volume: nastavitev jakosti komunikatorja, spreminjajte samo v primeru, če alarmna
centrala priključena na LI ni zmožna dekodirati DTMF ukazov.
Microphone volume: spreminjajte nastavitev, če govorno sporočilo ni slišno.
Enable Antenna Cut Detection: če je možnost omogočena, se v primeru napake antene
generira dogodek.
Enable Battery Detection: Če je možnost omogočena, se v primeru napake baterije generira
dogodek.
AUTOMATIC CLOCK ADJUST – Sinhronizacija datuma in ure
Funkcija omogoča avtomatsko sinhronizacijo ure komunikatorja.
SIM Phone Number: Vnesite telefonsko številke SIM kartice vgrajene v komunikatorju.
Auto SMS: če je možnost omogočena, komunikator posodobi sistemski datum in čas s
pošiljanjem SMS sporočila na številko vnešeno pod »SIM Phone Number«. Tovarniško je
možnost omogočena.
IP Clock Adjust: Če je možnost omogočena, dobi komunikator datum in čas preko IP
sprejemnika 1. Tovarniško je možnost omogočena.
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PREVERJANJE STANJA KREDITA SIM KARTICE
Funkcijo mora omogočati operater mobilnega omrežja! Omogoča periodično pošiljanje kredita
SIM kartice na prvo telefonsko številko.
Enquiry Type: izberite način zahteve.
Enquiry Number: Vnesite telefonsko številko, ki jo je potrebno poklicati ali na katero je
potrebno poslati SMS za preverjanje stanja.
Balance Message: Znak v SMS sporočilu za preverjanje stanja.
Enquiry Interval: Kako pogosto bodo obvestila poslana.
SIM EXPIRATION – veljavnost SIM karitce
SIM Expiration Message: Omogoča pošiljanje SMS sporočil z informacijo o prenehanju
veljavnosti SIM karitce na prvo telefonsko številko imenika.
SIM Expiration Date: Ko je datum prenehanja veljavnosti SIM kartice vnešen, je sporočilo
poslano 30,15,7,6,5,4,3,2,1 dan pred prenehanjem veljavnosti.
PROTOCOL SETTINGS – Nastavitve protokola
Handshake Repetition: nastavite število handshake poizkusov, ki jih bo generiral komunikator
in poslal alarmni centrali priključeni na LI.
Communication protocol: Izberite Contact ID ali SIA.
Odvisno od nastavitve, bo komunikator dekodiral Contact ID in SIA dogodke iz centrale, ki je
priključena na LI sponke. Nastavitve morajo biti enake za vse telefonske številke, ki jih kliče
komunikator.
Monter mora preveriti, da operater mobilnega omrežja (Telekom, SiMobil, ...) omogoča
zanesljivo delovanje CID (Contact ID) na GSM omrežju, drugače se lahko pojavijo problemi s
prenosom.

Programiranje možnosti »Network Settings« - mrežne nastavitve

Vnesite zahtevane podatke za zagotovitev daljinskega programiranja in dostop do omrežja.
Device ID: Vnesite serijsko številko komunikatorja, ki jo najdete na tiskanem vezju.
Remote Access: Omogočite za daljinski dostop do komunikatorja.
Remote Access APN: Podatke zagotavlja operater mobilnega omrežja.
Remote Access User name: Podatke zagotavlja operater mobilnega omrežja.
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Remote Access Password: Podatke zagotavlja operater mobilnega omrežja.

Programiranje možnosti »Inputs / Outputs« - vhodi/izhodi

Definiranje delovanja izhodov/vhodov, način aktivacije, stanje (NC ali NO) in daljinsko
aktiviranje.
Input/Output: dvokliknite na številko, da pregledate nastavitve.
Label: poimenujte vhod/izhod
I/O Type: izberite, ali deluje kot vhod/izhod
Polarity: izberite normalno stanje – NC ali NO.
Output: če je nastavljen kot izhod, dvokliknite na »(+) Output« za pregled dogodkov, ki ga
prožijo.

Panel Interconnection Fault: Izhod bo aktiviran, če ni povezave z alarmno centralo.
Jamming detect: Izhod bo aktiviran v primeru motnje GSM omrežja.
Antenna Fault: Izhod bo aktiviran, če ni prisotna antena.
Tampers: Izhod bo aktiviran v primeru sabotaže sistema.
PSTN fault: Izhod bo aktiviran v primeru izpada analogne linije – linija na priključkih LE.
GSM Fault: Izhod bo aktiviran v primeru izpada GSM omrežja.
No Cellular Network: Izhod bo aktiviran v primeru izpada podatkovne povezave.
IP Receiver fault: Izhod bo aktiviran v primeru prekinitve komunikacije z IP sprejemnikom.
FTC Fault: Izhod bo aktiviran v primeru napake komunikacije z nadzornim centrom.
Power Fault: Izhod bo aktiviran v primeru prekinitve napajanja.
Reserved Output: Izhod je lahko aktiviran preko SMS sporočila ali klica s Caller ID.
Če je omogočena možnost »Reserved Output«, so vse ostale možnosti onemogočene.
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Control string: vnesite niz, ki ga je potrebno poslati preko SMS za daljinsko
aktivacijo/deaktivacijo izhoda.
Activation Confirmation: Izberite način potrditve aktivacije izhoda (nič, klic, SMS, klic+SMS).
Možnost SMS potrditve ni možna, če ni vnešen »Control string«. Če je izhod aktiviran z SMS
sporočilom, bo potrditev poslana z SMS sporočilom. Glej spodnjo tabelo:
Black List
Enabled

Nastavitve
White List

ONEMOGOČENA

ONEMOGOČENA

ONEMOGOČENA

ONEMOGOČENA

ONEMOGOČENA

OMOGOČENA

ONEMOGOČENA

OMOGOČENA

OMOGOČENA

ONEMOGOČENA

OMOGOČENA

ONEMOGOČENA

OMOGOČENA

OMOGOČENA

OMOGOČENA

OMOGOČENA

Potrdite
aktivacije
Ni potrditve.
Klic.
Ni potrditve.
Klic.
Ni potrditve.
Klic.
Ni potrditve.
Klic.

Delovanje
Posredovanje
Potrditven klic
klica (GSM
način)
DA
NE
NE
DA
DA
NE
NE
DA
NE
NE
NE
DA
DA
NE
NE
DA

Type: Normalno bo izhod, ko bo enkrat aktiviran, ostal v tem stanju, dokler ne dobi ukaza za
deaktivacija (bistabilno delovanje). Če želite, da se izhod po aktivaciji povrne v normalno stanje,
izberite MONOSTABILNO delovanje in nastavite željeni čas delovanja.
Monostable time ON: vnesite vrednost od 1 do 86400 sekund.
VHODI:
Ko so priključki T1-T6 oz. katerikoli izmed njih programirani kot vhodi, lahko izberete NC ali NO
opcijo.
Vhod je nadzorovan vsakih 30ms in če je stanje stabilno več kot 300ms, to povzroči proženje in
generiranje dogodka »Input x Event«.
Pri programiranju vhodov so na voljo sledeče možnosti:
Panel Interconnection Present: če je možnost omogočena, deaktivacija vhoda povzroči
dogodek »Panel Interconnection Fault« aktivacija pa »Panel Interconnection Fault Restore«.
Dialer Block: če je možnost omogočena, aktivacija blokira komunikator in izbriše zgodovino
dogodkov.
Force Communication on Simulated Line: če je možnost omogočena, aktivacija vhoda
preklopi delovanja iz PSTN na GSM.
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Programiranje možnosti »Communicator« - načini klicanja in
prenosa
SMS / Glasovni Klici

Call Options – možnost klicev:
Call All Numbers: Izberite to možnost za klic vseh številk za določen dogodek. Izberete lahko
med:
 Voice calls – glasovni klic
 CID preko GSM
 Glasovni klici in CID preko GSM
 Onemogočeno
Če ta možnost ni izbrana, komunikator prekini cikel klicev takoj, ko ena izmed klicanih številk
uspešno potrdi oz. prejme prejeti klic.
Call Confirmation: izberite to možnost, če želite, da komunikator počaka na potrditev
uporabnika o prejemu glasovnega sporočila, v nasprotnem primeru bo komunikator poizkušal
ponovno poslati glasovno sporočilo. Uporabnik lahko potrdi prejem s pritiskom na tipko
(velja samo za mobilne telefone z možnostjo tonskega izbiranja!!!).
Repeat Call: število ponovite klica, v kolikor ta ni sprejet.
Repetitions: število ponovitev glasovnega sporočila po prejetem klicu.
Periodic SMS and voice – periodična SMS sporočila in klici
Periodic SMS/Call Send Interval: nastavite interval periodičnega pošiljanja SMS sporočil ali
klicev.
Periodic SMS/Call first send: kdaj bo poslan prvi SMS/klic.
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Ring only for periodic event: če je možnost omogočena, sistem 5x zazvoni namesto
periodičnega glasovnega sporočila.
Phone number use: Izberite, katere številke telefonskega imenika bodo uporabljene za
sprejem SMS sporočil in glasovnih sporočil komunikatorja. Izbirate lahko med prvimi osmimi
številkami.
V tabeli označite ustrezne dogodke!
Klici nadzornega centra

Naslednje možnosti so vezane na digitalno pošiljanje podatkov na nadzorni center:
Periodic Call – periodični klici
Periodic Test Transmission Interval: nastavitev interval (dnevi, ure) med dvema periodičnima
testnima prenosoma.
Periodic Test Transmission First Send: kdaj naj se pošlje prvi test
SIA
Date/Time SIA packet: če je možnost omogočena, bodo paketi SIA poslani skupaj z datumom
in uro.
Phone Number Use – uporaba telefonskih številk
Ta možnost omogoča izbiro telefonskih številk imenika, na katere se pošiljajo posamezni
dogodki,
»Channel Type« pa omogoča izbor možnosti:
 CID over GSM: Contact ID preko GSM omrežja
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 CID/SIA over data network: CID ali SIA preko podatkovnega omrežja
Ko izberete za Channel Type »CID/SIA over data network«, so podatki poslani na IP
sprejemnik, definiran v »IP receivers«.
Dogodki/akcije
Izpolnite tabelo za posamezne dogodke, pri kodi objekta, v primeru Contact ID, ne uporabljajte
znaka »A«.
CID/SIA Converter – pretvorba dogodkov iz CID oz. SIA protokola v SMS ali glasovno
sporočilo

Če komunikator zazna, da alarmna centrala, ki je priključena na LI, kliče številko iz telefonskega
imenika z omogočeno možnostjo »CID/SIA Event Conversion Enabled«, pretvori alarmna
sporočila centrala v CID ali SIA formatu v govorno ali SMS sporočilo, ko je definirano na tej
strani.
Phone Number Use – Uporabi telefonske številke
Ta tabela določi, katere številke imenika naj sistem uporablja za pošiljanje SMS sporočil in
glasovna sporočila.
Dogodki/akcije
Izpolnite tabelo za posamezne dogodke, pri kodi objekta, v primeru Contact ID, ne uporabljajte
znaka »A«.
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Programiranje možnosti »IP receivers« - nadzorni center za
sprejem digitalnih podatkov

Ta stran zajema nastavitve komunikatorja za prenos dogodkov na sprejemnike SurGard System
1, 2, 3, 4, 5.
V primeru prenosa preko GSM omrežja, lahko prihaja do zakasnitev!
Receiver Options
Fibro Account #: Vnesite številko računa stranke. Ko poteka prenos podatkov na IP
sprejemnik, sta protokola Contact ID in SIA pretvorjena v Fibro protokol in ta zahteva svojo
številko objekta za identifikacijo računa, s katerega se pošiljajo podatki.
Za podatek kontaktirajte nadzorni center, tovarniška nastavitev 0000FFFFFF.
OPOZORILO! Vsak komunikator MORA imeti različno številko računa!
DNIS: komunikator s Fibro protokolom pošilja tudi DNIS številko, ko omogoča sprejemniku
identifikacijo naprave (hex. številke od 00000 do FFFFF).
Encryption Enabled: če je možnost omogočena, komunikator šifrira vso komunikacijo z IP
sprejemnikom za povečanje stopnje varnosti.
Hold ACK in memory timeout: parameter določa, koliko časa se hrani potrditev IP
sprejemnika (ACK) v spominu. Znotraj tega časovnega obdobja, če komunikator zazna, da
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poizkuša alarmna centrala ponovno poslati dogodek IP spejemniku in ga ta potrdi (ACK),
komunikator potrdi uspešnost prenosa direktno centrali s kiss-off signalom, brez dodatnega
pošiljana potrditve IP sprejemniku. Če je vrednost nastavljena na 0 (tovarniško), ACK ni
ohranjen v spominu. Vrednost ima smisel spremeniti, ko centrala posamezen dogodek pošilja
samo 1x in ne uspe dobiti ACK signala IP sprejemnika pravočasno. Nastavitev je možna 0-15
minut.
Receiver 1 – prvi sprejemnik
Receiver functionallity mode: Izberite Primary ( sprejemnik 1 je omogočen) ali Not used
(sprejemnik 1 ni omogočen).
Cellular receiver 1 Address: Vnesite IP naslov sprejemnika. Naslov lahko vnesete v
alfanumeričnem formatu (primer: 192, 168.0.101) ali ime gostitelja (host ) in domene (primer:
host_name.domain_name.com).
Receiver 1 remote port: Vnesite številko UDP porta (vrat), ki jih spremlja sprejemnik (1-65535).
Tovarniška vrednost 3061.
Receiver 1 local port: Za vsak sprejemnik uporablja komunikator različen UDP port. Območje
0-65535. Če je lokalni port 0, komunikator uporablja naključno številko v območju 1-65535.
Tovarniška nastavitev je 3060 (3065 za sprejemnik 2).
Main receiver APN: vnesite ime dostopne točke (Access Point Name). Zagotovi jo operater
mobilnega omrežja.
OPERATER:
Simobil
Telekom
TUŠMOBIL
T-2
Izi mobil

APN
internet.simobil.si
internet
internet.tusmobil.si
t-2.net
izimobil

Uporabnik:
simobil
mobitel
tusmobil
/
izimobil

Geslo:
internet
internet
internet
/
izimobil

Main receiver user name: nekateri nadzorni centri zahtevajo uporabniško ime – vnesite ga, v
kolikor je to potrebno.
Main receiver user password: nekateri nadzorni centri zahtevajo geslo – vnesite ga, v kolikor
je to potrebno.
Supervision 1 Enabled: Če omogočite to možnost, komunikator nadzira povezavo s
sprejemnikom.
OPOZORILO! Nadzorna sporočila niso poslana med glasovnim klicem (na GSM).
Supervision Time: Vnesite interval nadzora povezave – 60-65535 sekund.
Receiver 2 – drugi sprejemnik
Nastavitve za sprejemnik 2 so enake kot za sprejemnik1, s sledečimi izjemami:
OPOZORILO! Če Receiver functionallity mode za sprejemnik 1 ni izbrana kot Primary, ne
morete izbrati možnosti za sprejemnik 2 in komunikacija z nadzornim centrom je onemogočena.
Receiver functionallity mode: izbirate lahko med tremi možnostmi:
 Not used: podatki se pošiljajo samo na sprejemnik 1
 Backup: če sprejemnik 1 ni dosegljiv, so podatki poslani na sprejmnik 2
 Redundant: Podatki so poslani na oba sprejemnika.
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Programiranje možnosti »Voice Messages« - glasovna sporočila

Snemanje in predvajanje glasovnih sporočil, ki jih lahko povežete s posameznimi dogodki.
Glasovna sporočila lahko posnamete z mikrofonom, ki je priključen na računalnik ali naložite
predhodno posneta sporočila iz računalnika, USB naprave...
OPOZORILO ! Importirate lahko zvočne datoteke v WAVE formatu (*.wav)
Pomen posameznih simbolov:
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Programiranje možnosti »PSTN/PTM« - zemeljska linija

Nastavitve zemeljske linije in PTM (Panel Transmission Monitoring). PTM funkcija omogoča
komunikatorju, da posreduje klice na GSM omrežje v primeru, da povezana PSTN linija med
komunikatorjem in alarmno centralo ni več prisotna.
Po 5 minutah uporabe GSM omrežja bo komunikator zopet poizkušal uporabiti PSTN linijo za
prenos podatkov alarmne centrale.
PTM smatra kot prekinitev komunikacije sledeče:
 Če ne zazna klicanja, če je izbrana možnost »Check Dialing«
 Če ne zazna »Kiss-Off« signala
Če je omogočena možnost »PTM All Numbers«, se izvaja PTM funkcija, ko centrala pokliče
katerokoli številko, v nasprotnem primeru nadzira samo klic številk, ki imajo omogočeno
možnost PTN v »Phone book«.
Klici so preusmerjeni na GSM omrežje, ko je doseženo »PTM Max Errors Before Takeover«.
Primary Path
Primary Communication Path: če je izbrano PSTN, uporablja komunikator zemeljsko linijo kot
primarni način komunikacije in preklopi na GSM omrežje v primeru aktivacije PTM funkcije. Če
je izbrano GSM, komunikator uporablja SAMO GSM omrežje.
Timeouts
LE Failure Timeout (sec): izberite čas (10 do 3600 sekund), ko je telefonska linija na sponkah
LE lahko odsotna, preden se pojavi PSTN napaka.
LE Restore Timeout (sec): izberite čas (10 do 3600 sekund), ko mora biti telefonska linija na
sponkah LE prisotna, da se pojavi PSTN obnovitev.
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PTM
PTM Max Errors Before Takeover: komunikator preklopi na GSM omrežje, ko zazna vnešeno
število neuspešnih poizkusov.
PTM All Numbers: če je funkcija omogočena, centrala spremlja PTM pri vsaki številki, ki je
klicana, v nasprotnem primeru samo pri številkah, ki so označene s»PTM Enabled« v
telefonskem imeniku.
Check dialing: če je možnost omogočena, smatra komunikator prekinitev zveze in ponovno
vzpostavitev zveze naprave priključene na LI terminale, brez klicanja številke, kot napako.
Tovarniško je funkcija onemogočena.
Generic
Dialing Prefix: ko komunikator zazna klic številke s predpono v tem razdelku, preusmeri klic na
GSM omrežje, na telefonsko številko brez predpone v tem razdelku, tudi če je zemeljska linija
prisotna.

Programiranje možnosti »Event Buffer« - dnevnik dogodkov

Komunikator shranjuje 2048 zadnjih dogodkov.
Opis ikon:

*.XML datoteko lahko odprete s programom Excel ali podobnim.

Kriterij nastavite na poljih »Events in« in »With Text«.
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Programiranje možnosti »Firmware update« - posodobitev
programske opreme komunikatorja

Prijavljeni morate biti kot monter NIVO 4.
Možne so posodobitve lokalno preko PC-link ali USB in daljinsko preko podatkovnega prenosa
podatkov.
Kliknite na »Select Firmware File« za izbiro datoteke posodobitve. ( ime FWxxyyzz.bin).

Pregled »Status« - stanje komunikatorja

MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si

44

Navodila za vgradnjo, programiranje in uporabo 4005 serije komunikatorjev
Stanje se posodablja vsakih 5 sekund.
Device information
Device Details
Prikaz podatkov, ki so pomembni za tehnični podporo.
Network Status:
Informacije vezane na GSM omrežje, kot sledi:
 GSM provider Name: ime operaterja
 GSM Signal Strength: moč signala
 Cellular: tip omrežja
 Best Operator: ko ni SIM kartice, prikaz operaterja z najboljšim signalom
 Last Credit Received: zadnje polnjenje SIM kartice
 Last Credi Date/Time: datum in čas zadnje polnitve
 Request for payAsYouGo Balance: izberite za prikaz stanja kredita SIM kartice (ta
možnost je na voljo samo v primeru lokalne povezave preko PC-LINK ali USB in pravilno
nastavljenih možnosti).
GSM
LED dioda
GSM ready
Radio ON
SIM OK
Carrier OK
Signal OK

Normalno delovanje
ZELENA: GSM omrežje na
voljo, komunikator deluje
ZELENA: modul deluje
ZELENA: SIM deluje pravilno
ZELENA: povezava z
omrežjem
ZELENA: dober signal

Napaka
RDEČA:komunikator še ne
deluje
RDEČA: modul ne deluje
RDEČA:Problem s SIM
RDEČA: ni povezave z
omrežjem
RDEČA: preslab signal

Normalno delovanje
ZELENA: napajanje prisotno
ZELENA: baterija (če je
prisotna) je polna
ZELENA: analogna telefonska
linija (LE priključek) je
prisotna
ZELENA: ni motnje signala
ZELENA: antena ANT5-02 je
povezana in deluje pravilno

Napaka
RDEČA: ni napajanja
RDEČA: : baterija (če je
prisotna) ni polna
RDEČA: analogna telefonska
linija (LE priključek) ni
prisotna
RDEČA: motnja signala
RDEČA: antena ANT5-02 je
povezana venda ne deluje
pravilno.

Main Board – osnovna plošča
LED dioda
Power OK
Battery OK
PSTN OK
No jamming
Antena OK

Call
Prihajajoči klic: ORANŽNA: komunikator sprejema klic
Poteka klic: ZELENA: komunikator je zaseden s klicem
Izhodni klic: ORANŽNA: komunikator kliče številko
Inicializacija: ZELENA: komunikator se povezuje z omrežjem
Prehod linije: ZELENA: predaja linije
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Receiver 1
Status:
SIVA: možnosti sprejemnika 1 niso programirane
ORANŽNA: sprejemnik 1 je priključen, vendar ni inicializiran
RDEČA: možnosti za sprejemik 1 so programirane, vendar sprejemnik ni inicializiran oz.
priključen
ZELENA: sprejemnik 1 je inicializiran in priključen
Receiver 2
Enako kot sprejemnik 1.

DELO Z USB KLJUČEM
USB ključ lahko uporabljate samo takrat, ko je komunikator v načinu »USB host« in možnost
»EN50136« onemogočena.
Z uporabo USB ključa lahko:
 Posodobite programsko opremo komunikatorja
 Naredite uvoz/izvoz nastavitev komunikatorja
 Naredite uvoz/izvoz glasovnih sporočil komunikatorja
 Izvozite spomin dogodkov komunikatorja
Ko v komunikator vstavite USB ključ, se kreirajo sledeči direktoriji:
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SSSSSSSS je serijska številka komunikatorja (8 mestna hex številka), tako da imate lahko na
enem USB ključku podatke za več komunikatorjev.

PROGRAMIRANJE DSC PC1864 PREKO GPRS
Komunikator omogoča programiranje alarmne centrale PC1864 preko GPRS omrežja.
Programiranje komunikatorja
Programirajte na sledeč način:
 Omogočite »Remote access« na strani »Network Settings«
 Programirajte veljeven »Remote Access APN« na strani »Network Settings«
OPOZORILO! PST jumper mora biti na mestu!
Povezava komunikatorja in alarmne centrale

SLIKA 9: Povezava PC1864 s komunikatorjem z uporabo PC-LINK-PC LINK kabla. A –
komunikator, B – BELA žica!!!
Programiranje alarmne centrale
Na centrali sprogramirajte sledeče:
1. Razdelek 382: možnost 5 mora biti vključena
2. Centrala NE SME prikazovati nobene napake! To pomeni, da je centrala zaznala
komunikator.
Nastavitve na osebnem računalniku:
Preverite sledeče, preden se lotite daljinskega dostopa preko DLS:
 PC mora imeti javen IP naslov in javna vrata (port) za DLS povezavo
 Požarni zid in router morata dovoljevati povezavo javnega porta PCja na port 51004
DLS.
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 Prepričajte se, da je možen dostop do javnih vrat routerja preko drugega PCja, kot
preverjanje, da lahko do DLS dostopate preko komunikatorja
Daljinsko programiranje preko DLS programske opreme
Pred vzpostavitvijo povezave preko GPRS med komunikatorjem in DLS programsko opremo
morate postali SMS sporočilo komunikatorju, torej morate vedeti telefonsko številko SIM kartice
komunikatorja. Znotraj DLS »SMS Message Generator« dobite vse informacije, kako kreirati
SMS. Za dostop do tega, naredite sledeče:
1. Zaženite DLS
2. Ustvarite »New Account« in izberite ustrezno centralo PC1864 in 3G4005 kot
»Connection Type«.
3. Vnesite zahtevane informacije in kliknite »Create«
4. Izberite GS/IP in vnesite ID naprave (IMEI), najdete jo na komunikatorju

5. Potem kliknite npr. na »Global Upload« in izberite GPRS kot tip povezave:
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6. Vnesite javni IP računalnika, na katerem je nameščena DLS programska oprema in
kliknite OK. DLS čaka na povezavo s komunikatorjem.

7. Z vašim mobilnim telefonom pošljite SMS na telefonsko številko SIM kartice v
komunikatorju.
8. Ko ta prejme veljavno SMS sporočilo, vzpostavi daljinsko GPRS povezavo z DLS.
Sedaj je možno programiranje PC1864 preko GPRS omrežja.

MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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A – alarmna centrala DSC PC1864
1 – instalater preko DLS zažene GPRS povezavo, ta zahteva SMS
2 – instalater pošlje zahtevano SMS sporočilo
3 – SMS, ki določa javna vrata je poslan komunikatorju
4 – komunikator se poveže z DLS preko GPRS
5 – preko komunikatorja DLS komunicira z DSC PC1864 in omogoča programiranje
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pred uporabo preberite ta navodila.
Shranite navodila.
Upoštevajte vsa opozorila navedena v navodilih.
Sledite navodilom.
Ne uporabljajte naprave v bližini vode.
Čistite samo s suho krpo.
V prezračevalne reže ali druge odprtine naprave ne
potiskajte predmetov.
Ne nameščajte poleg toplotnih izvorov kot so radiatorji,
regulatorji toplote, štedilniki ali ostale naprave vključno z
napravami , ki proizvajajo toploto ali neposredno sončno
svetlobo.

9.

Napajalni vtiči ne smejo biti izpostavljeni fizičnim
obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko
povzroči iskrenje ali nevarnost požara. Naprave ali
drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel. Ko
želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič,
ne za kabel.
10. Vse servisne posege naj opravi ustrezno usposobljeno
osebje. Servis je potreben, ko je naprava kakorkoli
poškodovana, kot je napajalni kabel ali poškodovan
vtikač, je bila polita s tekočino ali je bila izpostavljena
dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali je poškodovana.

OPOZORILO
DA BI ZMANJŠALI TVEGANJE POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA ŠOKA, NE IZPOSTAVLJAJTE IZDELKA DEŽJU ALI VLAGI. NE
VSTAVLJAJTE NOBENIH KOVINSKIH PREDMETOV SKOZI PREZRAČEVALNE REŠETKE IN DRUGE ODPRTINE NA OPREMI.
Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju in nanje ne postavljajte predmetov napolnjenih z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po
napravi, jo nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred vnovično uporabo naj napravo pregleda oseba pooblaščena za servisiranje teh
naprav.Da bi preprečili škodo, mora biti ta naprava varno nameščena v skladu z navodili za namestitev.
OPOZORILO!
Baterija
Baterije (baterija ali vgrajeni akumulator) ne sme biti izpostavljen virom toplote kot so sonce, ogenj in podobno.V primeru napačne priključitve ali
napačne polaritete obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno baterijo/akumulatorjem.
PREGLED
Prosimo, preberite naslednje priporočene varnostne ukrepe.

Ne postavljajte naprave na neravni površini.

Ne nameščajte poleg toplotnih izvorov kot so radiatorji, regulatorji toplote, štedilniki ali ostale
naprave vključno z napravami, ki proizvajajo toploto ali neposredno sončno svetlobo.

Ne poskušajte popravljati ta aparat sami.

Na napravo ali v bližino naprave ne postavljajte posod z vodo.

Ne postavljajte blizu magnetnih virov.

Ne blokirajte prezračevalnih odprtin.

Na napravo ne postavljajte težkih predmetov.

Pred uporabo izdelka preberite navodila. Če pride do poškodb zaradi neupoštevanja navodil, garancija ne velja.
Navodila za uporabo so napotki v knjigi, kako se izdelek uporablja.
Pomeni simbolov so prikazani spodaj.

Sklic: Pri zagotavljanju informacij za pomoč iz rabe izdelka

Opomba: Če obstaja kakšna možnost, da pri neupoštevanju navodil za uporabo pride do poškodb ljudi ali premoženja

Preberite navodila za uporabo in ravnanje pred uporabo izdelka in kih shranite na varno mesto.
Oprema je bila testirana in se sklada z omejitvami za Razred A digitalnih naprav, v skladu z delom 15 FCC pravilnika.
Omejitve so zasnovane tako, da zagotavlja primerno zaščito pred škodljivimi motnjami pri delovanju v komercialnem
okolju.
Oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z
navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Pri uporabi opreme v stanovanjskih objektih obstaja
velika verjetnost , da bo povzročila motnje. V tem primeru je uporabnik zavezan za odpravo motenj na lastne stroške.
Izdelek izpolnjuje EU direktivo RoHS.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da se izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB), ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki ob koncu njihove
življenjske dobe. Da bi preprečili morebitno onesnaževanje okolja ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja
odpadkov, ločite te postavke od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov.Uporabniki v gospodinjstvih naj se obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na lokalni vladni
urad za informacije o tem, kje in kako lahko te izdelke predajo za okolju varno recikliranje. Poslovni uporabniki naj se
obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupoprodajne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme se
ne sme mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij).
Oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki ob koncu
njihove življenjske dobe. Če imajo na sebi znak za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomeni, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec
nad referenčnimi nivoji v direktivi EC 2006/66/ES. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje
ljudi.
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GARANCIJSKI LIST:
Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in vaše zaupanje.
Za kupljeni izdelek vam v času garancije zagotavljamo:
 da bo v času garancijskega roka naprava delovala brez napak ob pravilnem ravnanju z
njo
 skladno z 18. točko ZVP proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje
v garancijskem roku 12 mesecev, šteto od datuma izročitve blaga potrošniku.
Zagotavljamo vzdrževanje in zagotavljanje nadomestnih delov za izdelke še tri leta po
poteku garancije.
 da bomo izdelek popravili oz. zamenjali v 45 dneh od prejema v servis
 garancija velja na območju republike Slovenije
 garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake
na blagu
Podjetje MOBICOM d.o.o. ne zagotavlja garancije v naslednjih primerih:






Če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo ali je v izdelek posegla nepooblaščena oseba
Če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom
Če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli brez soglasja podjetja MOBICOM d.o.o.
Nastale poškodbe zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
Napak nastalih zaradi motenj iz okolja(udar strele, el.napeljave in podobno)

V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi
nepravilne montaže ali vzdrževanja, okolju, po stiku z odprtim ognjem, oziroma po uporabi
neustreznega potrošnega materiala. Prav tako garancija NE velja za potrošni material (baterije,
žarnice, pokanje plastičnih delov, estetske napake ki ne vplivajo na funkcionalnost in varnost
naprave in podobno..)
Naziv kupljenega blaga: GSM/GPRS komunikator 3G4005/GS4005
Garancija: 1 leto od datuma nakupa
Garancijo uveljavljate z dobavnico/računom kupljenega izdelka in garancijskim listom!!
Proizvajalec:Digital Security Controls
Dobavitelj in distributer: MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, 01 561 01 50,
www.mobicom.si
Servisno tehnični center distribucije: MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, 01 561 01
50, www.mobicom.si
DATUM NAKUPA:________________________ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:________________
SERIJSKA ŠT:_____________________
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IZJAVA O SKLADNOSTI
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