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GSMמשולבת למערכת הקדמה

.GSMמערכת אזעקה בא נדרש שדור ברשת , הצפת מים, התראות מבקרי טמפרטורהרשמושי לשידו
AVאו3008דגםותבקרתכנות וכתובות של.מובנהGSMגד עם מתאם -תאור תכנות וחיבור לבקרות אב

.יבקווגם כולה לחייגיבקרה במצב סלולר . י פקודות במצב תכנות"עתניתן לעבור למצב תקשורת קווי, 3044
.GSMב לא עובדDTMFב מרחוקקודפ. למוקדיבסלולר ולחייג בקווSMSניתן לחבר בקרה לשלוח 

.ששבשימושל הבקרה הוראות ראה
).דרוש לתכנות וחיווי(702AVאו 701AVדגמים יםתואמת לוח מקשים לד, 1.10הבקרה מזדהה כוורסיה

) מסרון(SMSמיועד לשלוח הודעות , כן האירוע ישירות ממעבד הבקרההבקרה משדרת את תו:הסבר קצר
ערכת מנתקת את לאחר חיוג המ, חיוג מתבצע דרך הסלולאר. תוכנה ייעודית עם תאור האירועללטלפון נייד או 

.אין דווח או חיוג למוקדGSMבמצב .אזעקה לחסכון בזמן אויראו צליל ל עצמה ואין שדור מל

.016עד 013אם תוכנתו הטלפונים בכתובת יקוותחייג בטלפון GSMמצב בנוסף שהבקרה ב

.בקרהבההודעה מובנית . את תוכן ההודעהלא ניתן לערוךבבקרות עם לוח מקשים מסוג לד 

)כלול בערכה(סלולרחומרה עבור 
בד הבקרה שמעביר את האינפורמציה ממעRS232 מתאם , רסלולאהכבל מיוחד עבור יחידת : החומרה הנוספת
וכבל מתח FMEעם מחבר GSMאנטנת , שמשדר את המידע ברשת הסלולארGSMמודם , ליחידת הסלולאר

מעגל נתקע בצד שמאל (M95מודם מתקדםאו) קופסה שחורה(6100הבקרה מסופקת עם מודם דגם .תואם
).בקופסה

)2014דגם ישן עד סוף שנת (6100דגם GSMמתאם 

:תאור המצבים, לד שמראה את מצב היחידהביחידת הסלולאר קיים

הערהתאור6100דגם מצב לד
המתןמחובר למתח אך לא נרשם ברשת עדייןדולק קבוע

מוכן לעבודההיחידה נרשמה ומחוברת)שניות2כל (הבהוב איטי 
אתחול\דרוש כיבוי, לא תקיןתוכנה או פקודה שגויה התקבלה)כל חצי שנייה(הבהוב מהיר 

ל ורש ויפב ףלחה ת ימ800ז יל רפמא
יהמ ויפ.ר י חתמ ינפב ןגמ ז Mini fit power plug.רת

GL-6100
main cord+12V

-12V

וא ויפ זח ז
וו12חתמ ןאכ רבח .טל
ודא וחש,+ל ם .-ל ר

וולט בבקרה12מחובר ליציאת 6100דגם עבור GSMהזנת מתח ליחידת : 1שרטוט 

רק לאחר בדיקת תקינות חבר , ללא סוללהבהזנה ראשונית חבר רק מתח רשת, הקפד על קוטביות המתח
.סוללה

מפרטSIMכרטיס 
.לא עובד ברשת פלאפון. גולן, סלקום, רשת אורנג, 2דור : רשתות נתמכות

נותן כסוי טוב ברוב , של חברת אורנגSIMמומלץ לעבוד עם כרטיס . פתוח למשלוח מסרוניםSIMיס דרוש כרט
. עם כרטיס של סלקום יש בעיות בהרבה מקרים. ללא מזכירה ופתוח למסרונים, צריך להיות ללא קוד. המקרים

.ללא מתחSIMהכנס כרטיס .מסופק כרטיס מסוג ביג טולק, גד-באבSIMהזמן עם הבקרה כרטיס 

:לפני חבור מתח בדוק
)מסופק מהמפעל מחובר(מחובר בקוטביות נכונה GSMשחור למודול –חוט מתח אדום 

י חבור אנטנה"כבל שמונה פין בשקע ע
)2ראה שרטוט (מחוברת אנטנהה, חוט אנטנה לא מסולסל
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מוכנס SIMכרטיס 

ללא מתחSIMהכנס כרטיס 

6100תאור יחידת הסלולאר דגם : 2שרטוט 

M95תאור יחידת הסלולאר דגם : 3שרטוט 

GSMבבקרת 200פקודות 

)Pמוצג , 1994כ "ארוך אח8(עבור למצב תכנות

ה בלוח מקשיםתצוגפעולהפקודה
סלולארי= CELL, קווי= LINEמצב משלוח מסרוןמציג 10כ "ואח200הקש 
LINEמציג קווימסרוןלמצב החלף11כ "אח200הקש 
CELLמציג סלולארימסרוןהחלף למצב 12כ "אח200הקש 
סלולארי= CELL, קווי= LINEמצב חיוג של הבקרהמציג 50כ "ואח200הקש 
LINEמציג קוויחיוגהחלף למצב 51כ "אח200הקש 
)ת סירנהחיוג ללא השמע(CELLמציג סלולרחיוגהחלף למצב 52כ "אח200הקש 

שפה שבה ישלח מסרוןקביעת 

הצג שפת משלוח מסרון אנגלית או עברית20בליווי 200
)זה מצב תוכנת מפעל(כאנגלית SMSקבע שפת משלוח 21בליווי 200
כעבריתSMSלוחקבע שפת מש22בליווי 200
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כתובות ייעודיות בטבלת תכנות

צריכה להיות מאופשרת5פונקציה076לאפשור משלוח מסרון כתובת 
בשימוש במצב סלולרלא)טלפון מרכז שרות(008כתובת 

).ללא סימנים(מספרים בלבד , מספרים16כל טלפון באורך , מספרי טלפון למינוייםארבעההמערכת תומכת ב
.ראה טבלת תכנות. 016עד 013עבור חייגן כתובות למספריי טלפון 
.ראה טבלת תכנות. 012עד SMS009ות עבור הודעכתובות למספריי טלפון 

.שניות2= ערך מפעל לבקרה זו , 058כתובת , כתובת לדווח מהיר על תקלת מתח רשת

אות חיים לבדיקה 
):052ימים כתובת , 004שעת בדיקה בכתובת (073-2ראה גם כתובת , תכנת אות בדיקה003בכתובת 

ללא אות בדיקה= 00
GSMבמצב לא עובד, למוקד בלבד= 01
GSMעובד במצב , ישלח מסרון בלבד= 02
ישלח למוקד ומסרון = 03

תוכנה
:עיקריות במסרון לסלולרמערכת הודעות 

)מספר אזורX(עם שעה ותאריך Xאזעקה מאזור פריצה מספר 
עם שעה ותאריךXאזעקה מאזור אש מספר 

עם שעה ותאריךXאזעקה מאזור מצוקה מספר 
עם שעה ותאריךXות מספר שע24אזעקה מאזור 

עם שעה ותאריךXאזעקה מאזור השהייה מספר 
עם שעה ותאריךסוללה נמוכה
עם שעה ותאריךסוללה טעונה

עם שעה ותאריךמתח הרשת הופסק
עם שעה ותאריךמתח הרשת חזר

אשורי משלוח מסרון במצב סלולר

תצוגה בלוח מקשיםפעולה
שניות3מהבהב SHUNTתום לד כמשלוח מסרון בסלולר התבצע

שניות4שלושה לדים דולקים קבוע ל משך משלוח מסרון הצליח
שניות2דולקים ARMFIREםלדים קיצוניי2משלוח מסרון נכשל

בדיקת משלוח מסרון במצב סלולר

תצוגה בלוח מקשיםפעולה
דווח על אזעקות אחרונותארוך4ארוך ו 6
)שולח לכל הנמענים(ק משלוח מסרון בדוארוך5ארוך ו 6
)מחייג לכל הנמענים(בדיקת חיוג ארוך7ארוך ו 6

.בחיוג הבקרה מחייגת ומייד מנתקת! שים לב

תפעול
.עד שיחידת הסלולאר נקלטת ונרשמת ברשתדקות2-3עם חבור מתח ראשוני יש להמתין 

.או מספק אחר עם גיבוי סוללה, לגלאיםיציאת מתח , מהבקרהלספק מומלץמתח ליחידת הסלולאר 
אנטנה עם הגברהלניתן להחליףבמידה ורמת הקליטה נמוכה , נהיש לבדוק את רמת הקליטה באתר ההתק

.או להעביר אנטנה למיקום בו יש קליטהגבוהה יותר

.מערכתשעות כך לא יהיה צורך בדריכה של ה24שמודיעה על תקלות תכנת אזורים כ SMSלתפעול כיחידת 


