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   ותקנים בינלאומיים2000תואמות שנת 
  

  .יתכנו שינויים ותוספות ללא הודעה מוקדמת, מ שוקדת על שפור המוצר והוספת תכונות"גד מערכות בע-אב
  חובה להדריך לקוח סופי לפי מערכת שהותקנה. הערות והארות מתקבלות בברכה
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  GSM משולבת  למערכתהקדמה

  
  .ששבשימומהווה נספח להוראות של דגם הבקרה . כל הדגמים, 4000מדריך זה מתאים לבקרות מסדרה 

ברשת מסרון מערכת אזעקה בא נדרש שדור , הצפת מים,  התראות מבקרי טמפרטורהרשמושי לשידוהבקר 
GSM , יקווכמו כן מחייגת בקו טלפון.  

ניתן , 4000סדרה   דגםותבקר תכנות וכתובות של .מובנה GSMתאם גד עם מ-תאור תכנות וחיבור לבקרות אב
ניתן לחבר  .יבקווגם  יכולה לחייגבקרה במצב סלולר . י פקודות במצב תכנות" עתלעבור למצב תקשורת קווי

   .GSM ב  לא עובדDTMF ב  מרחוקקודפ.  למוקדי בסלולר ולחייג בקווSMSבקרה לשלוח 
  .ששבשימושל הבקרה  הוראות ראה

 ).דרוש לתכנות וחיווי (AV 702 או AV 701 דגמים יםתואמת לוח מקשים לד, 1.04 הבקרה מזדהה כוורסיה
  ).לדים (AV-702 או  AV-701 לוח מקשים דרושלצורכי תכנות 

  
) מסרון (SMSמיועד לשלוח הודעות ,  הבקרה משדרת את תוכן האירוע ישירות ממעבד הבקרה:הסבר קצר

ערכת מנתקת את לאחר חיוג המ, חיוג מתבצע דרך הסלולאר. נה ייעודית עם תאור האירועתוכללטלפון נייד או 
  . אין דווח או חיוג למוקדGSM במצב .אזעקה לחסכון בזמן אויראו צליל ל עצמה ואין שדור מל

  
  .016 עד 013 אם תוכנתו הטלפונים בכתובת יקווטלפון קו  בניתן לאפשר גם חיוג GSMשהבקרה במצב 

  
י תוכנת מחשב "ביצוע ע.  והילך1.06 ה מוורסי את תוכן ההודעהניתן לערוךת עם לוח מקשים מסוג לד בבקרו
  . EASYLOAD Winגד -של אב

  
  מיקום היחידה

בדוק עם טלפון נייד , הרחק יחידה ממעטה מתכתי. לפני התקנה יש לבדוק רמת קליטה של רשת הסלולאר
  .קרינה חשמלית, לחות, ורות חום הרחק ממק.שרמת הקליטה טובה במיקום הנדרש

  
  )כלול בערכה( סלולרחומרה עבור 

שמעביר את האינפורמציה ממעבד הבקרה RS232 מתאם , רסלולאהכבל מיוחד עבור יחידת : החומרה הנוספת
הבקרה .  עם חוט מאריךGSMאנטנת ,  שמשדר את המידע ברשת הסלולארGSMמודם , ליחידת הסלולאר

  ).מעגל נתקע בצד שמאל בקופסה( M95  מודם מתקדםעםמסופקת 
  

  
  

  M95תאור יחידת הסלולאר דגם : 3שרטוט 
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   מפרטSIMכרטיס 
   .לא עובד ברשת פלאפון. גולן, סלקום, רשת אורנג ב3.5דור , 3דור , 2דור : רשתות נתמכות

גודל , מספר מזוהה, ללא מזכירה, צריך להיות ללא קוד,  פתוח למשלוח מסרוניםSIMדרוש כרטיס 
  .סטנדרטי

עם כרטיס של סלקום יש . םנותן כסוי טוב ברוב המקרי,  של חברת אורנגSIMמומלץ לעבוד עם כרטיס 
הכנס . מסופק כרטיס מסוג ביג טולק, גד- באבSIMהזמן עם הבקרה כרטיס . בעיות בהרבה מקרים

  . ללא מתחSIMכרטיס 
  

  :לפני חבור מתח בדוק
  )פעל מחוברמסופק מהמ( מחובר בקוטביות נכונה GSM שחור למודול –חוט מתח אדום 

   מוכנס SIMכרטיס , )2ראה שרטוט ( מחוברת אנטנהה, חוט אנטנה לא מסולסל
  

  חבר מתח עם סים ואנטנה.  רשת וסוללה מתחנתק SIM כרטיס תהכנסלפני 

  
  )י תוכנת מחשב"מאפשר שינוי טקסט עומעלה  1.06עדכני לבקרות ורסיה  (GSM בבקרת 200פקודות 

  
  )P מוצג ,1994כ "ארוך אח 8 (עבור למצב תכנות

  
  ה בלוח מקשיםתצוג  פעולה  פקודה

  סלולארי = CELL, קווי = LINE   מצב משלוח מסרוןמציג   10כ " ואח200הקש 
  LINEמציג    קווימסרוןהחלף למצב   11כ " אח200הקש 
  CELLמציג    סלולארימסרוןהחלף למצב   12כ " אח200הקש 
  סלולארי = CELL, קווי = LINE  מצב חיוג של הבקרהמציג   50כ " ואח200הקש 
  LINEמציג    קוויחיוגהחלף למצב   51כ " אח200הקש 
  )חיוג ללא השמעת סירנה( CELLמציג   סלולר חיוגהחלף למצב   52כ " אח200הקש 

  
  שפה שבה ישלח מסרוןקביעת 

  
20 בליווי 200   הצג שפת משלוח מסרון אנגלית או עברית 
21 בליווי 200   )זה מצב תוכנת מפעל(גלית  כאנSMSקבע שפת משלוח  
22 בליווי 200    כעבריתSMS לוחקבע שפת מש 

  
  .שינוי שפת מערכת מוחק טקסטים למסרון שהוטענו! שים לב

  
  ):2016 מברספט (1.06 החדש מוורסי  כתובות ייעודיות בטבלת תכנות

  
  01כ " ואח140סטים מהמחשב הקש קטלהזנת . 1
  00כ " ואח139ט הקש סקלביטול שליחת מספר האזור עם הט. 2
 00כ " ואח138סטים ברירת המחדל  הקש קלביטול שליחת ט. 3
  

  ).מסופק בנפרד(לתכנות עיין בספר הבקרה 
  )מאפשר משלוח מסרון( 003פשור משלוח מסרון כתובת לא

   בשימוש במצב סלולרלא )טלפון מרכז שרות (008כתובת 
 16כל טלפון באורך , מספרי טלפון למשלוח מסרוןארבעה ,  מספרי טלפון למינוייםשישההמערכת תומכת ב

  ).ללא סימנים(מספרים בלבד , מספרים
 .ראה טבלת תכנות. 016 עד 013עבור חייגן כתובות למספריי טלפון 
 .ראה טבלת תכנות. 012 עד SMS 009עבור הודעות כתובות למספריי טלפון 

  ).ן בטבלת תכנותעיי (095, 094כתובת , כתובת לדווח מהיר על תקלת מתח רשת
  

  אות חיים לבדיקה 
  .039, 038  כתובות תכנת אות בדיקה005בכתובת 

  ללא אות בדיקה=  00
  GSMלא עובד במצב , למוקד בלבד= 01
  GSMעובד במצב , ישלח מסרון בלבד= 02
  ישלח למוקד ומסרון = 03
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  ת בקרהתוכנ
  :עיקריות במסרון לסלולרמערכת הודעות 

  ) מספר אזורX( עם שעה ותאריך Xפר אזעקה מאזור פריצה מס
   עם שעה ותאריךXאזעקה מאזור אש מספר 

   עם שעה ותאריךXאזעקה מאזור מצוקה מספר 
   עם שעה ותאריךX שעות מספר 24אזעקה מאזור 

   עם שעה ותאריךXאזעקה מאזור השהייה מספר 
  עם שעה ותאריך סוללה נמוכה
  עם שעה ותאריך סוללה טעונה

  עם שעה ותאריך מתח הרשת הופסק
  עם שעה ותאריך מתח הרשת חזר

 

  אשורי משלוח מסרון במצב סלולר
  

  תצוגה בלוח מקשים  פעולה
   שניות3 מהבהב SHUNTלד כתום   משלוח מסרון בסלולר התבצע

   שניות4שלושה לדים דולקים קבוע ל משך   משלוח מסרון הצליח
   שניות2 דולקים ARM FIRE ם לדים קיצוניי2  משלוח מסרון נכשל

    
  

  בדיקת משלוח מסרון במצב סלולר
  

  תצוגה בלוח מקשים  פעולה
  דווח על אזעקות אחרונות   ארוך4 ארוך ו 6
  )שולח לכל הנמענים(בדוק משלוח מסרון    ארוך5 ארוך ו 6
  )מחייג לכל הנמענים(בדיקת חיוג    ארוך7 ארוך ו 6
    

  
  .בחיוג הבקרה מחייגת ומייד מנתקת! שים לב

  
 לתפעו

  . הסלולאריחידת הסלולאר נקלטת ונרשמת ברשת עד ש דקות2-3עם חבור מתח ראשוני יש להמתין 
 אנטנה עם הגברהל ניתן להחליףבמידה ורמת הקליטה נמוכה , נהיש לבדוק את רמת הקליטה באתר ההתק

  . או להעביר אנטנה למיקום בו יש קליטהגבוהה יותר
  

  ) וכדומה, הצפה, פרטורהעליית טמ( כבקר תקלות תלמערכת ייעודי
  

  . שעות כך לא יהיה צורך בדריכה של המערכת24 שמודיעה על תקלות תכנת אזורים כ SMSלתפעול כיחידת 
  .חייגן שמהמערכת דרוכה או מופסקת\ מדווח ומפעיל דיווח מסרון שעות24אזור מסוג 

  
  .AV702 או  AV-701דגמים , כי תכנות חובה להשתמש בלוח מקשיםלצור

  
בכניסת מפתח לצורכי )  אופןינורמאל(דה ולא הותקן לוח מקשים ניתן לחבר מפסק לחצן מסוג פתוח ברגיעה במי

  . איפוס מערכת
  

  .כל לחיצה על המפסק מעבירה מערכת ממצב מופעל למופסק
  
  

 


