
Адрес:
9700 Шумен,

ул. “Св. Р. Шуменски” No 6А
Телефони: +359 54 800 111

Тел. / Факс: +359 54 800 111

inko@inkosystems.com
m

ИН: 831900240
ИН по ЗДДС: BG831900240 Шумен, 11 септември 2012 г.

Универсален GPRS трансмитер
Разработка – „Инко Системс”ООД

Ръководство за експлоатация

Това ръководство е предназначено за специалисти, които инсталират универсалния 
GPRS трансмитер , като част от една охранителна система. То няма отношение и не е 
насочено към крайния потребител.
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1.Общи сведения
Устройството се състои от два модула:

• Стандартен GPRS модем ;
• Програмируем микропроцесорен входно-изходен модул( контролер);

Фиг.1 

Размери: 83х102 mm.
Спецификации на модемния модул:

• GPRS class 12
• Dual-Band GSM 900/1800 MHz
• GPRS multi-slot class 12
• Изходна мощност:
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            -Class 4 (2 W) for EGSM850 & EGSM900
            -Class 1 (1 W) for GSM1800 & GSM1900
• Контрол през AT команди (Hayes 3GPP TS 27.007 and 27.005)
• SIM Application Toolkit (release 99)
• TCP/IP стек управляван през AT команди
• Internet Services: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3
• Захранване: 8 ... 30 V
• Консумация (at 12 V):
          - Минимална консумация 0,5 mA
• Температурен обхват: -20°C to +70°C

Спецификации на контролера:
• 16-bit RISC микроконтролер
• 256KB FLASH памет
• 16KB RAM памет
• Енергонезависима памет ЕЕПРОМ за съхранение на настройки
• 8(16) програмируеми входа/зхода

Трансмитера  е проектирана и тестван в съответствие със стандартите за
електромагнитна съвместимост.
За надеждната му  работа е необходимо да бъдат спазени следните
препоръки:

• Осигурете добро заземяване (зануляване) на алармената система, в чиято кутия 
ще се монтира трансмитера.

• Изолирайте кабелите за ниско и високо напрежение и използвайте различни 
входни точки на кутията.

• Избягвайте примки от свързващи проводници вътре в кутията и преминаването 
им над или под печатната платка.

• Допълнителни релета не терябва да се поставят в кутията на алармена централа,, 
тъй като превключването им може да генерира електромагнитни смущения.

2. Предназначение 
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Универсалния GPRS трансмитер е предназначен за предаване на данни и сигнали от 
всички видове сигнално-охранителни алармени централи.Монтира се в кутията на 
самата алармена централа – фиг.2 и 2А .

Фиг.2
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Фиг. 2А

3. Функции

Предвид най- често използваните алармени панели (СА 60,Вики СА62 и др.)и нивата на 
техните PGM, приема се за правило следното: При наличие на сигнал( „маса” или „+”) , 
независимо какво се следи(обща аларма, незабавна помощ или саботаж на дадения 
вход) се казва, че има пасивен (възстановяващ ) сигнал (възстановяване на обща 
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аларма,възст.помощ, възстановяване на саботаж). При отсъствие на( „маса” или „+”) 
има активен (алармен) сигнал .

Фиг. 3
За всеки обект се регистрират следните събития: 

• Отчитане състоянието на 8 бр. входове с възможност за конфигуриране на 
състоянието им 

• Вход О/C (OPEN/CLOSE); 
• Наличие на захранващо напрежение – 220V;  Сигнал ОТПАДАНЕ НА 220V се 

изпраща на сървъра по специалем алгоритъм ( математическа формула) в 
зависимост от ID на устройството.;

• Разпознаване на студен и горещ рестарт:
• Горещ рестарт – не изпраща на сървъра Starting съобщение и състоянието на 

входовете си ако няма промяна;
• Студен рестарт – първото съобщение, което изпраща на сървъра винаги е 

Starting и след това се изпраща състоянието на входовете ,наличие на АС 
напрежение, състоянието на батерията и Open/Close сигнала;
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• Следене заредеността на захранващата батерия. Съобщенията за ниска батерия и 
възстановяване на батерията се изпращат само когато настъпи промяна в 
състоянието на батерията и тази промяна се задържи определено, предварително 
зададено, време. 

Всяко от отделните събития съдържа следните параметри:
• тип на събитието;
• дата на събитието;
• timestamp на възникване на събитието;
• параметър, за който се отнася;
• стара стойност на параметъра;
• текуща стойност на параметъра;
• номер на входа, на който е отчетено събитието;
• timestamp на отпадането на събитието

Фиг.4
Универсалната функционалност на трансмитера се обуславя от наличието на джъмпери 
(JMP1; JMP2; JMP3), показани на фиг. 3.
В зависимост от състоянието на JMP1 на вход  О/С се очаква “маса” или +12V.

Съответно  J1( Open) и  J1( Close)

JMP2 изменя състоянието на входове Z1-Z8 (променя се логиката).
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При положение     J2 на входовете се очаква “маса” и при  J2  “+12 V ”.

При положение     J3 от входоветеZ1-Z4 се изпращат  сигнали ALARM и RESTORE 
в зависимост от това какъв сигнал подава алармената централа,  независимо от 
положението на J1.

Входовете Z5-Z8 са независими алармени входове и се управляват директно от 
алармената централа.

Функционалност на универсалния GPRS трансмитер.

 1.Възможност за промяна състоянието на входове 1-8 – очакват отпадане „маса” 
или „+” .         Това става чрез J2.При отпадане на „маса” или „+” се инициира 

аларма. 

   2. Зависимост на входове 1-4 от О/С сигнала( това е съответно предаване на обект 
под охрана и снемане от охрана). В сила са всички варианти ,които са описани като 
логика и съответната функционалност на трансмитера:
• 2.1. При студен рестарт предава сътоянието на всички входове; - първото 

съобщение, което изпраща на сървъра винаги е Starting и след това се изпраща 
състоянието на входовете ,наличие на АС напрежение, състоянието на батерията 
и Open/Close сигнала;

• 2.2. Когато обекта е под охрана – предава ALARM и RESTORE на входове 1-8;

• 2.3. Когато обекта е снет от охрана – не предава нищо от входове 1-4 и 
ПРЕДАВА ALARM и RESTORE от входове 5-8 ( т. нар. саботажни входове) 
независимо дали е предаден или снет обекта. 

• 2.4. След предаване на обекта под охрана изчаква 15 сек . , след което предава 
ALARM от съответния вход, ако е възникнала в рамките на тези 15 сек.  или ако 
този вход е преминал в състояние на аларма, когато обекта не е бил под охрана 
т. е. преди предаването на обекта под охрана.

• 2.5. След снемане на обекта от охрана предава еднократно RESTORE на 
съответния вход, ако този вход е бил в състояние на аларма и се е възстановил 
след снемане на охраната на обекта; 
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   3. Трансмитера работи като повторител - входовете 1-8 са независими от О/С 

сигнала. Това да става чрез J3 -  J3.
  Трансмитера предава всички постъпили сигнали (ALARM и RESTORE)от 
алармената централа , на входове 1-8 , като отпада логиката от т.2. (без 2.1.).Запазва 
се  и предаването на сигнала Open/Close, но с условието, че всеки сигнал от входове 
1 до 8 както и Open/Close са независими един от друг (всеки сигнал се предава така 
както е постъпил от алармената централа). Входовете да могат да се управляват 
както с отпадане на МАСА, така и с отпадане на +12V (това се определя с J2).

4. Режим на работа на АС вход

Предназначението на този вход, както бе писано по рано е да следи за състоянието 
на 220 V, посредством свързване към единия край на вторичната намотка на 
мрежовия трансформатор, който обикновено е за понижаващо напрежение от ~15 до 
20 волта .

След подаване на захранването на трансмитера  заедно със състоянията на 
алармените входове се изпраща и текущото състояние на АС,  веднага след сигнал 
Starting. Във всички останали случаи при промяна на състоянието на АС 
входа(отпадане или възстановяване) съществува интервал, който зависи от номера 
на трансмитера (сумата от числата) умножено по 3. В този интервал от време, ако 
възникнат поредица от възстановявания и отпадания на АС (нестабилна връзка от 
мястото на свързване с мрежата и др.), те ще се игнорират и ще се изпрати 
последния валиден статус на сигнала.

4. Режим за следене на състоянието на батерията (акумулатора)

От съществено значение за правилно функциониране на дадена система и на самия 
трансмитер е нормалната работа на акумулаторната батерия..Нормалното ниво на 
акумулаторната батерия при режим „ГОТОВНОСТ” (наличие на 220 В) е в порядъка 
на 13.2- 13.8 Волта. При отпадане на 220 V започва разряд на акумулатора, 
интензивността ,на който зависи от качеството и стареенето на батерията и 
консумацията на ток (брой на периферни устройства към системата- датчици, 
клавиатури, сирени и др.) Нормална работа на комуникатора се осигурява при 
напрежение не по-малко от 8,5-9 волта.При достигане на напрежение под 8 Волта 
софтуерно е зададено трансмитера  да премине в т.н. SLEEP MODE, където вече е 
невъзможно предаване на съобщения. Този режим се инициира като и двата диода не 
светят, а остава да свети само малкия светодиод за наличие на 5 V.

За състояние нивото на акумулатора по време на работа следи софтуер , който 
при достигане на определени зададени стойности ( 10.5 V за ниски батерии ; и 12.5 
V за нормално ниво) за не по- малко от 15 сек.инициира изпращане на съобщение 
за слаба батерия и съответна възстановена батерия. 
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4.  Предаване на ТЕСТ сигнал

Периодът на предаване на ТЕСТ може да се задава при настройка параметрите на 
трансмитера в диапазона от 1 час до 24 часа. Самото излъчване на сигнала е в точно 
определено време  и зависи  от номера на обекта чрез формула за целочислено 
делене номера на обекта: 

ПРИМЕР: Номер на обекта 3558 , период на предаване на теста през 2 часа.Часът на 
предаване ще се определи по следния начин:

Nобект /60 (3558/60) = N1(59,3) 

Взема се цялото число и се умножава по 60 N1Ц *60 (59*60) = N2(3540) 
Nобект -N2( 3558-3540) = Тизлчв.(18-та мин)

Това означава, че на всеки втори час след стартирането на трансмитера , ще се 
изпраща ТЕСТ в 18-та минута на часа.

След монтажа на трансмитера в кутията на алармената централа  т. е.  на входовете му 
са подвързани съответните програмируеми изходи или релейни контакти и бутони 
(паник бутон, бутон бодрост и др.) се подава напрежение на модула – студен старт. При 
това първоначално двата светодиода светват за миг и изгасват. Трансмитера преминава 
в режим на самотестване и проверка на състоянията на входовете и състояние на 
батерията. Това може да се проследи чрез специализиран софтуер, визуализиращ 
сигналите пристигащи на сървъра.Ако  монтажника  няма възможност да проследи това 
на самия обект следва да изчака установяването на трансмитера в режим на готовност. 
Времето необходимо за това е около 2 мин. , като това включва  свързването към 
мрежата и изпращане на информационни съобщения включително състоянието на 
входовете.Свързването към мрежата се индикира чрез постоянното светене на диода , 
който се намира от страната на СИМ картата.След това трансмитерът преминава в 
режим „ГОТОВНОСТ” , като при това долния диод(към клемореда) мига бавно с 1 сек. 
интервал.При възникване на събитие диода спира да мига(светва  постоянно или 
изгасва вза около пет  сек. ) , което е знак , че трансмитера прави връзка и изпраща 
съответното съобщение. След като е изпратено съобщението  отново преминава в 
режим „ГОТОВНОСТ”.

4. Сервизен режим

4.1.Настройка по RS232:

-Включва се сервизния кабел към серийния порт на компютъра и към сервизния 
конектор на трансмитера;
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Фиг. 5

- Включва се  трансмитера към захранването и веднага ( до 2-3 сек.) след това се 
натиска  бутона за установяване в сервизен режим:
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Фиг.5
Индикацията , че трансмитера е в сервизен режим е бързо последователно мигане на 
светодиодите.
- Стартира се  програмата за сервизните настройки: Името и е TTService Tool00.exe

Фиг.6
-В прозореца за избиране на режима на настройка се ибира – Сервизно приложение за 
локална връзка(по RS232) и се натиска бутона Избери .

Фиг.7
- В следващия прозорец трябва да се  избере COM порта от падащото меню Select 
COM, на който е свързан трансмитера.
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Фиг.8

-Новия прозорец е самата сервизна програма:

Фиг.9
!!! След настройка натиснете първо бутона „Рестарт“ и след това затворете 
програмата за да излезе трансмитера от сервизен режим.

Бутони:
− APN – настройва APN-на на мрежата със стойност зададена отляво в полето;
− IP adderss – настройва IP адреса на сървъра със стойност зададена отляво в полето;
− Порт – настройва Port на сървъра със стойност зададена отляво в полето;
− GSM 1 – настройва GSM 1 със стойност зададена отляво в полето;
− GSM 2 – настройва GSM 1 със стойност зададена отляво в полето;
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− Тест команда[s] – задава времето за изпращане на тест команда със стойност в 
секунди зададена отляво;

− Трансм. ID – задава ID на трансмитер със стойност зададена от ляво в полето;
− Настрой часовника – настройва часовника;
− Прочети параметрите – прочита всички параметри, които са настроени и ги показва 

в раздела „Четене на параметри“
− Рестарт – рестартира трансмитера;
− Затвори – затваря сервизната програма;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2.Последна редакция: 10.02.2012 г.

                                                        Стр. 14 от 14

http://www.inkosystems.com/
mailto:inko@inkosystems.com

