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Telepítői Segédlet

GSV5 kommunikátor
GSV5 – GSM/GPRS kommunikátor arra lett kifejlesztve, hogy más gyártók behatolás jelző rendszerével is együtt tudjon működni. Bővítheti a funkciónalitást más gyártók riasztó rendszereinél azzal, hogy jelenthetnek távfelügyelet felé és küldhetnek SMS-t vagy kezdeményezhet telefon hívást.
Szükség esetén mobil telefonról vezérelhető a riasztó panel a GSV5 kimeneteivel vagy vezérlő parancsok küldésével soros porton vagy buszon
keresztül.
A GSV5 csatlakoztatható más gyártók riasztó rendszereihez az alábbi módokon:
Csatlakozás a panelhez PSTN keresztül;
Csatlakozás a panelhez BUSZ-on;
Csatlakozás a panelhez Soros porton;
Csatlakozás a panelhez zóna/PGM kimeneten.
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Figyelem! Ha a GSV5 független
tápegységről kapja a tápot szükséges
közös földelést csinálni
(COM).

Riasztó panel

Csatlakozás a riasztó panel PSTN kommunikátorához
AC táp transzformátor:
Elsődleges tekercselés: ~230V AC 50Hz
Másodlagos tekercselés: ~20V AC 50Hz
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Riasztó panel
12V akku
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Táplálás bármilyen +12V tápegységről
A kommunikátor megtáplálható bármilyen
+12V DC tápegységről, pl., a riasztó panel
tápjáról +AUX. Figyelem! GSV5
áramfelvétele 260 mA adatátvitel folyamán.

Riasztó panel PSTN kommunikátor beállítás:
Jelentés: Engedélyez;
Protokol: Contact ID;
Tárcsázott szám: 12345;
Tárcsázás tone ellenőrzés : Ki;
Telefon vonal monitorozás: Ki.

Csatlakozás a riasztó panel soros csatlakozójához
SOROS

Megjegyzés: a kommunikátor és a független
Táp forrás, tartalmaz biztosítékot, AC táp
transzformátor, 12V 7Ah/20ó
újratölthető
akku, földelt szekrénybe kell helyezni.
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Tápegység elosztó
szekrény
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Ajánlott külön tápegységről táplálni a GSV5 kommunikátort.
Ez biztosítja a stabil működést a GSV5 számára ha rendszer tápegység amihez a GSV5 csatlakoztatva van nem képes megfelelő tápot
biztosítani.
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Védő föld
vezeték vezeték vezeték
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Központi Védő
Földelő terminál

Állapot LED:
KI – hiba nincs kapcsolat a
GSM hálózattal;
1 villanás – GSM térerő:
2 villanás – GSM térerő:
3 villanás – GSM térerő:
4 villanás – GSM térerő:
5 villanás – GSM térerő:
BE (2 mp.) – jelentés fogadás a
PSTN kommunikátor, Soros vagy
BUSZ, kivált GSV5 bemenet.
Modem LED:
KI–modem működésképtelen vagy hiba;
Villan (minden 0,5 mp.) – hibás
Kapcsolat létesítés a GSM hálózattal;
Rövid villanás minden 2 mp.– kapcsolat
hálózat sikeresen
a GSM
létrejött
BE – átmenő beszélgetés az
eszközzel adat küldés folyamatban
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Kompatibilis riasztó panelek:
SP4xxx
SP5xxx

SP6xxx
SP7xxx

EVOxxx*

Figyelem! GSV5 Tápláva a SOROS csatlakozó
-ról áramfelvétele 260 mA adatátvitel folyamán.
Használjon további tápegységet ha a riasztó
panel nem képe megfelelő táptáplálást
biztosítani (központi földelés szükséges (COM)
a riasztó panelnél).

A riasztó panel zónáinak és PGM kimeneteinek csatlakoztatása

* - legutolsó firmware szükséges. Töltse le a weboldalról www.secolink.eu
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Ha szükség van a rendszer mobil telefonról vezérlésére megtehetjük
menedzselve a vezérlő panelt a GSV5 PGM kimeneteiről. A vezérlő panel
képes felismerni a PGM kimenetek állapotát be vagy kikapcsolva. A zóna
bemenetek elvégzik a kijelölt funkciókat (pl., beélesít vagy hatástalanít
vagy riasztást töröl).
Jegyzet: a rajz megmutatja a kapcsolatot a PGM kimenete és a zóna között
amikor a PGM kimenete alapból nyitott típusú. Ha a PGM kimenet típusa
különböző, használjon relét. Párhuzamos csatlakozása diódának a reléhez
ajánlott elnyomni a túlfeszültséget a relén.
Jegyzet: Ha a kommunikátor PGM kimenetét relé vezérlése használjuk
szükség van extra +12V DC a relé táplálásra. Maximum áram nem
haladhatja meg a 50 mA-ert.
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Ha a riasztó rendszernek nincsen PSTN kommunikátora, a rendszer
állapot információhoz juthatunk a riasztó panel PGM kimenetén keresztül.
Amikor PGM kiment állapot változik be/ki kapcsolás akkor a GSV5
kommunikátor felismeri a bemenet változást jelentést küld a
távfelügyeleti állomásra és/vagy az ügyfél mobil telefonjára (SMS, hívás).
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Telepítési utasítás

GSV5 Loader szoftvert
A GSV5 programozásához csatlakoztassa az eszközt a számítógép USB csatlakozójához. Futtassa a GSV5 Loader szoftvert és várjon amíg szoftver
automatikusan letölti az adatokat a GSV5-től.
Mielőtt elkezdené programozni a GSV5-öt, állítsa be a szoftver nyelvét (1). A nyelvi beállításnak egyeznie kell a hangüzenet nyelvével.
(2) AGSV5 gyárilag előtelepített válassza ki a megfelelő működési módot. (3). A GSV5 funkcionalitás függ a kiválasztott működési módtól:
GSM/GPRS kommunikátor – kiválasztott működési mód, ha a GSV5 csatlakoztatva a riasztó panel PSTN kommunikátor vagy a riasztó panel
Zónák / PGM kimenetekhez
KEYBUS kompatibilitás – válassza ezt a működési módot ha a GSV5 csatlakoztatva van a riasztó panel KEYBUS.
SOROS port kompatibilitás – válassza ezt a működési módot ha GSV5 csatlakoztatva a riasztó panel SOROS portjához.
Miután kiválasztotta a GSV5 megfelelő működési módot nyomja meg a Start gombot a programozáshoz (4).
GSV5 beállítások kategóriákra vannak osztva (5). Megjegyzés: a beírt telefonszámot, kijelölve a jelölőnégyzetben automatikusan menti a szoftver
memóriába. Ne felejtsd letölteni a GSV5 -be miután befejezte a programozást. A végrehajtáshoz nyomja meg a Küldés a GSV5-be(6).
Felhasználó telefonszám – ebbe az ablakba kell beírni a felhasználó telefonszámát amit a GSV5 hív vagy küldi az SMS-t riasztás esetén vagy a
hatástalanítást és stb. A felhasználó telefonszámát nemzetközi formátummal kell beírni "+" jel automatikusan beírásra kerül.
A GSV5 kommunikátor vagy a riasztó panel vezérléséhez szükséges a hozzáférési PIN kódja.
PIN kód a kiválasztott működési módtól függ:
GSV5 működési mód GSM/GPRS kommunikátor, a felhasználó használhat egy általános PIN kódot (7). Az alapértelmezett PIN:1111;
GSV5 működési mód KEYBUS kompatibilis, akkor a felhasználónak ugyan azt a PIN kódot kell használnia amit a riasztó központnál használ.
GSV5 működési mód SOROS port kompatibilis, akkor a felhasználónak ugyan azt a PIN kódot kell használnia amit a riasztó központnál használ.
Figyelmeztetés: a kapcsolat létesítéséhez a riasztó rendszerrel SOROS porton szükséges programozni PC jelszót.
Ez a 4-digites jelszó azonosítja a GSV5-öt mielőtt létrejön a kommunikáció. Programozza ugyan azt a PC jelszót mindkettőbe riasztó panel és
GSV5 (8). Ha a jelszó nem egyezik, a GSV5 nem tud kapcsolatot létesíteni és a kommunikáció és vezérlés nem elérhető. A jelszót be kell írni
A riasztó panel [911] vagy [3012] szekciójába.
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Jelentés a CMS vevőre – a beállító ablaknál lehet programozni a távfelügyeleti központ IP címeit ahova jelenthet a kommunikátor (9)
A jelentés a távfelügyeleti központba GPRS adatkommunikációval történik szükséges megfelelő SIM kártya és helyesen kitöltött adatok az
APN mezőben, (APN felhasználó név és jelszó mező) (10). Válasszon egyet a három lehetséges protokollból (11) jelentés a távfelügyeleti központba.
Bemenet – ebben a beállító ablakban a bemenetek programozhatók. Lehetőség van hozzárendelni központi jelentési eseményt (12) vagy
szöveget (13) a bemenethez.
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PGM Kimenet – a beállító ablaknál lehet programozni a GSV5 kimeneteit. Kimenet lehet Be / Ki kapcsolni DTMF paranccsal a hívás alatt valamint
lehetséges SMS paranccsal. A vezérlő parancs funkciója függ a kiválasztott PGM kimenettől (14):
Kézi – hívás parancs: 61# vagy 62#; SMS parancs: O1 vagy O2 (pl.: 1234 O1);
Élesít - hívás parancs: 1#; SMS parancs: A (pl.: 1234 A);
Hatástalanít - hívás parancs: 0#; SMS parancs: D (pl.: 1234 D);
Riasztás törlés - hívás parancs: 00#; SMS parancs: C (pl.: 1234 C);
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Kimenet vezérlés rövid hívással - ebben a beállító ablakban megadhatók a telefonszámok rendszer felhasználóknak(15)akik vezérelhetik a kimenetet
rövid hívással. Ha a felhasználó telefon száma fel van programozva a beállító ablakban, akkor a felhasználó aki szeretné vezérelni a a kimenetet rövid
hívással befejezheti a hívást 5 másodperc alatt. Ha a hívás tovább tart 5 másodpercnél a GSV5 válaszolni fog és elkéri a PIN kódot.
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Biztonsági beállítások – ebben a beállító ablakban jelszó használatával lehet blokkolni a hozzáférést az eszközhöz USB-n keresztül vagy csak
korlátozza a hozzáférést a beállításokhoz ami összefügg a CMS-re a jelentéssel.
GSM Modem beállítás - ebben a beállító ablakban lehet beírni a PIN kódot a SIM kártyához vagy megfigyelhetjük a GSV5 munkáját.
Haladó beállítás - ebben a beállító ablakban lehetséges a szimulált PSTN vonal beállításának megváltoztatása.
ALARMSERVER.NET - ebben a beállító ablakban lehetséges a riasztó rendszer online szolgáltatás beállításának megváltoztatása. A további
szolgáltatást biztosít a szervernek ALARMSERVER.NET (hivatkozás: www.alarmserver.net). hogy létrejöjjön a kapcsolat és átviteli adatok a GSV5 és
a szerver között ehhez internet kapcsolat szükséges. Lehetséges beállítások:
Minden esemény – minden eseményt küldjön az ALARMSERVER.NET (16). Ezt a jelelölő négyzetet kell kiválasztani ha a végfelhasználó fizetett
további szolgáltatásokért és SECOLINK PRO app-al rendelkezik.
Jelentse felhasználó neveket – ha ez a jelölőnégyzet kiválasztott akkor az eredeti nevei a felhasználóknak (programozva SMS kifejezés ablakban )
lesz elküldve az ALARMSERVER.NET-nek, és később látszódni fog a SECOLINK PRO app-ban. (17). Ha a jelölőnégyzet nincs kiválasztva a GSV5
az alapértelmezett felhasználónevet fogja elküldeni úgy mint: User 01, User 02 és stb.
Zóna név jelentés – ha ez a jelölőnégyzet kiválasztott akkor az eredeti nevei a zónáknak, particóknak (programozva SMS kifejezés ablakban )
lesz elküldve az ALARMSERVER.NET-nek,és később látszódni fog a SECOLINK PRO app-ban.(17).Ha a jelölőnégyzet nincs kiválasztva a GSV5
az alapértelmezett nevet fogja elküldeni úgy mint: Zone 01, Zone 02, Partition 01 és stb.
Esemény lista mentése – ha ez a jelölőnégyzet kiválasztott , az esemény mentve lesz az ALARMSERVER.NET-en és később minden rögzített
esemény látható lesz a SECOLINK PRO app-ban(17). Ezt a jelölőnégyzetet akkor válasszuk ha a végfelhasználó fizetett további szolgáltatásért,
hogy legyen SECOLINK PRO app-ja.
GSV5 regisztráció a szerveren – ha ez a jelölőnégyzet kiválasztott (18), GSV5 megpróbálja regisztrálni magát a szerveren, miután elküldte a
beállításokat (a beállítás küldés gomb megnyomásával)(5). Szükséges regisztrálni az eszközt a szerveren miután minden programozás kész.
SMS Kifejezések – Ebben a beállítás ablakban lehetséges megadni a valós nevét a rendszer zónáinak, partícióknak, felhasználóknak, moduloknak.
Hang üzenet – ebben a beállítás ablakban lehetséges hozzárendelni a hang üzeneteket a zónákhoz(19). A szoftver interfész nyelvének egyeznie
kell a hangüzenetek nyelvével(2) gyárilag előtelepített a GSV5-ön.
Összegzés - minden programozott beállítás áttekinthető egy ablakban.
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Megjegyzés: Ne felejtse elküldeni a beállításokat a GSV5-nek miután befejezte a programozást. Nyomja meg a küldés beállítás GSV5-nek(6).

Rendszer származás és garancia
A GSV5 Litvániában készül. Garancia 3 év.

