Návod na intaláciu

GSM volaa s mobilným telefónom

FVK 41 EZS
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UPOZORNENIE:
- Zariadenie spa normu STN EN 55022, triedu A. Je urené na pripojenie k ústredni, ktorá spa normu STN
EM 60950.
- Zaobchádzanie s prístrojom iným spôsobom, ne je opísané v tomto návode na obsluhu, môe ma za následok
jeho pokodenie. Prístroj neupravujte ani sa nesnate ho sami opravi. Opravu prístroja zverte kvalifikovanému
odborníkovi.
- Aby ste obmedzili riziko poiaru a predili pokodeniu prístroja, nevystavujte zariadenie pôsobeniu vlhkosti,
vody ani priamemu pôsobeniu tepelných zdrojov!

1. Základné informácie
1.1 Popis zariadenia
FVK 41 EZS je GSM vola s mobilným telefónom slúiaci k odovzdávaniu vopred stanovených informácií
pomocou GSM siete. Toto zariadenie pracuje tak, aby umoovalo informova uívatea o jednotlivých stavoch na
poplachovom systéme naruenia alebo na ubovonom zariadení, na ktoré je pripojené.
FVK 41 EZS je moné pripoji na ktorúkovek zabezpeovaciu ústredu!

1.2 Monosti pouitia
FVK 41 EZS je vemi univerzálne zariadenie, je moné poui ho napr. na:
· zabezpeenie majetku  spojením so zabezpeovacím systémom /EZS/ môe odosiela správy o poplachu,
informova o stave systému (hlasom alebo SMS správou),
· diakové ovládanie  prostredníctvom SMS správy ovláda elektrický spotrebi.
· sledovanie technologických zariadení  zariadenie môe informova o výpadku elektrickej energie, kúrenia a
pod.,
· tiesové hlásenie  v prípade núdze vie zavola príbuzným alebo známym chorých alebo starích udí,
· doasné zabezpeenie pre novostavby, chatky a pod.

1.3 Technické parametre
Menovité napájacie napätie - 10 a 14V DC
Maximálny prúdový odber - 400 mA
Vstupy - 4, galvanicky oddelené optolenmi
Kapacita hlasového záznamníka - 60 sekúnd
Komunikaný formát pre PCO - pulzný 4+2, 10bps
Ovládacie napätie na vstupoch - 5 a15V AC/DC
Polarita vstupov - volitená, pripojením, alebo odpojením ovl. napätia
Min. doba aktivácie vstupov - 2sek.
Prevádzková teplota - 0 a +40 oC
Ovládaný výstup - reléový, 1prepínací kontakt max. 1A/25V AC/DC
Poruchový výstup - tranzistorový otv. kolektor max.25V/250mA DC
Rozmery (bez antény) - 223x158x53 mm
Podporované siete - GSM 900/1800.

1.4 Obsah balenia
Súasou balenia GSM komunikátora je GSM komunikátor FVK 41 EZS, návod, záruný list.
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2. Montá
FVK 41 EYS nikdy neumiestujte do alej plechovej skrinky bez vyvedenia externej antény!!!
(Vstavaná anténa by sa stala nefunkná.) Umiestnenie do plechovej skrinky je moné, len ak pouijete externú
anténu. Externú anténu je vhodné poui aj pre miesta so slabím signálom a pre zníenie ruenia pri odposluchu.
Svorkovnica
T A - sabotány spína (Tamper)
0,+13 - prívod jednosmerného napájacieho napätia 12 V
I1,I2,I3,I4 - vstupy
C  spoloný vývod vstupov (pripojte na +13V, alebo na zem podla potreby)
Err  chybový výstup (spína na zem poas tartu volaa, pri nízkej úrovni signálu siete GSM, alebo pri poruche
GSM modulu). V reime ústredne EZS sa mení na sirénový výstup
NO, C, NC  kontakty relé ovládaného výstupu

POZOR !!!
Pri intalácii vypnite vola od napájania a vyberte aj SIM kartu. Prekontrolujte, i vodie sú zapojené na
správnych svorkách. Na SIM karte je potrebné vypnú ochranu PIN kódom, alebo PIN nastavi na 0000 !
Vlote SIM kartu do akéhokovek mobilného telefónu a zapnite ho. Ak karta vyaduje zadanie PIN
kódu, zadajte ho. V nastaveniach telefónu vyhadajte bezpenostné nastavenie a vypnite zadávanie PIN-u,
prípadne PIN zmete na "0000". Karta je pripravená na pouitie. Vypnite telefón a vyberte SIM kartu.
Na SIM karte taktie musí by nastavené íslo SMS centra mobilného operátora (vetky v
súastnosti predávané SIM karty u majú toto íslo prednastavené operátorom).

3. Zapnutie zariadenia
Pred pripojením napájacieho napätia 12V na svorky +13V a 0V je nutné, aby bola vloená do driaka
SIM karta. Nikdy nemanipulujte so SIM-kartou pri zapnutom napájaní !
Zapnutie FVK 41 EZS
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1.
2.

Vlote SIM-kartu do komunikátora.
Prepojkou "Dial/EZS" na doske volaa si zvote, i chcete FVK 41 EZS poui ako vola, alebo ako
ústredu EZS. (OFF - vola, ON  ústreda)

3.

Prepojku +13V/IC/GND zapojte poda zapojenia vstupov. Ak budú vstupy spínané na GND (0V), prepujku
zapojte medzi IC a +13V. Ak budú vstupy spínané na +5V a +15V, prepojku zapojte medzi IC a GND. V
týchto prípadoch musí svorka C osta nezapojená! Ak poadujete plávajúce vstupy (galvanicky
oddelené od ostatných obvodov volaa), prepojku nechajte nezapojenú a ovládacie napätie privádzajte
medzi svorky C a prísluný vstup.

4.

Zapojte programovací kábel do konektora oznaeného "Prog" a do voného COM-portu PC.

5.

Pripojte napájacie napätie. ervená LED na doske volaa zane blika v cca. 0,5 sek. intervaloch.

6.

Na PC spustite dodávaný program "Programátor FVK 41 EZS". Podrobný popis programovanie je popísaný
v kapitole 4.

7.

Po ukonení prenosu konfigurácie z PC pokajte na jej uloenie do pamäti volaa (ervená LED na doske
volaa musí opä blika pomaly v 0,5 sek. Intervaloch)

8.

Odpojte programovací kábel z konektora "Prog". Prebehne retart volaa s novou konfiguráciou.

9.

Signalizácia tartu systému: ervená LED trvale svieti a zelená LED bliká 1 krát za sekundu. Po
zaregistrovaní sa do siete GSM bude zelená LED blika 1 krát za 3 sekundy a po ukonení tartu ervená
LED zhasne. Ak sa ani po 60 sekundách vola nezaregistruje do siete GSM, odpojte napájacie napätie a
prekontrolujte nastavenie SIM-karty (PIN vypnutý, alebo nastavený na "0000") a i je SIM karta dobre
osadená do pätice.

10. Po zhasnutí ervenej LED je vola pripravený na pouitie. Ak je prepojkou navolený reim ústredne EZS,
je v stave "Nastavené".
Signalizácia stavu LED diódami:
Zelená LED:
1krát za sekundu  vyhadáva sa sie GSM
1krát za 3 sekundy  prihlásenie do siete GSM
ervená LED:
Trvalo svieti  ak sa vola tartuje, volá alebo posiela SMS
Bliká pomaly (cca 0,5/sek)  ak je v programovacom reime, t.j. je pripojený programovací káblik
Bliká rýchlo (cca 0,2/sek)  ak sa ukladajú konfigurané dáta z PC do EEPROM volaa

Stavové SMS
Slúia ako alí kontrolný mechanizmus funknosti GSM volaa. FVK 41 EZS môe v pravidelných
(nastavitených) intervaloch posiela SMS na mobilný telefón a tým potvrdi, e je funkný, má spojenie, v akom
stave sú vstupy a výstup. Pomocou programu sa nastavuje interval, po kokých doch, o ktorej hodine a na aké
telefónne ísla má by daná kontrolná správa odoslaná. Správa obsahuje momentálny stav vstupov, stav relé
ovládaného výstupu, úrove signálu siete GSM (0-9), napájacie napätie na svorkách volaa a pri predplatených
kartách aj zostávajúci kredit. V prípade, e je potrebné zisti aktuálny stav GSM volaa, treba zasla sms
správu v tvare ? z ubovoného ísla, uvedeného v "Tel. íslach na zasielanie stavových SMS". V odpovednej sms
správe vám prídu vetky informácie (stav výstupov, úrove signálu, výka zostavajúceho kreditu, ..)
Vola taktie automaticky zasiela sms opzorujúce na zostávajúci kredit nií ako 50Sk (pri
predplatených kartách) a pri zálohovaní akumulátorom aj o výpadku napájacieho napätia, o jeho obnove a o vybití
záloného akumulátora. Pre korektné zobrazovanie výky kreditu a automatické upozerovanie pri jeho
nízkom zostatku je nutné aktivova si u operátora GSM zasielanie SMS s výkou kreditu !

SMS ovládanie
FVK 41 EZS je vybavený reléovým výstupom, ktorý je moné ovláda prostredníctvom siete GSM
posielaním SMS správ. Výstup je pri prvom zapnutí v stave NO a je výhradne urený na spínanie malého napätia
do 25V/1A. Správy, ktorými bude ovládaný výstup a tel. ísla z ktorých bude moné výstup ovláda sa definujú
pomocou konfiguraného PC programu.
V reime ústredne EZS sa stav "Nastavené/Odstavené" ovláda pomocou SMS. Správy, ktoré budú
ovláda stavy "Nastavené/Odstavené" a tel. ísla z ktorých bude moné výstup ovláda sa taktie definujú
pomocou konfiguraného PC programu.
SMS zo vstupov
Pri aktivovaní vstupov aj pri ich návrate do kudového stavu je moné odosiela SMS na 1 a 8 tel. ísel
nezávisle pre kadý vstup. Tel. ísla a texty SMS sa definujú v konfiguraného PC programe. Ak si neeláte
zasiela SMS pri návrate vstupu do kudového stavu, prísluné políko nevyplujte.
Komunikácia s PCO
Pre prenos správ na PCO sa pouíva bený pulzný formát 4+2, 10bps (slow), bez parity. Ak chcete
pouíva prenos na PCO, v konfiguranom programe zadávajte vdy obidve tel. ísla PCO (ak sa nepodarí
volau nadviaza spojenie do 20 sekúnd, skúa vytáa 2.tel. íslo PCO) a kódy tých udalostí, ktoré chcete
prenáa. Udalosti, ktoré nebudú ma zadaný kód, nebudú na PCO prenáané. (Ak si napr. neeláte prenáa
výpadok napájania, prísluné políko nevyplujte.)Ak zadáte kód automatického testu spojenia s PCO, tento bude
odosielaný kadých 24 hodín o 00:00 hod. Kódy "Nastavené/Odstavené" sa prenáajú iba v reime EZS, v reime
vola tieto kódy nemusíte vypa.
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Hlasové správy
Sú urené na prenos udalosti zo vstupov napr. na telefón pevnej linky, alebo na rýchle upozornenie na
mobilný telefón. Prenáané sú iba aktivovania vstupov 1 a 4, výstrahy (nízky kredit, výpadok hlavného napájania a
pod.) a návrat vstupov do kudového stavu sú zasielané iba formou SMS.
Ak sa nepodarí nadviaza spojenie do 20 sekúnd, vola bude vytáa alie tel. íslo. Po obvolaní
vetkých tel. ísel bude opä skúa iba tie, na ktoré sa nedovolal.

Nahratie hlasovej správy:
Hlasové správy sú tyri - pre kadý vstup je osobitná správa. Nahrávajú sa postupne pre jednotlivé
vstupy. Nahrajte vetky tyri správy aj ak sa pouíva iba jeden vstup!
1. Vstupy volaa uvete do kudového stavu, aby nedochádzalo k pokusom o volanie.
2. Pripojte napájanie a pokajte na dokonenie nábehu volaa (ervená LED nesmie svieti, nesmie prebieha
programovanie z PC)
3. Stlate Tl 1 a nahovorte správu pre prvý vstup. Hovori zanite, a sa rozsvieti ervená LED
Pustite tlaidlo Tl 1.
4. Stlate Tl 1 a nahovorte správu pre druhý vstup.
Pustite tlaidlo Tl 1.
5. Rovnako nahovorte správy pre vstupy 3 a 4.
Medzi nahrávaním jednotlivých správ nerobte prestávky dlhie ako 5 sekúnd.
Ak chcete nahovorené správy premaza, stlate Tl 2 a drte ho stlaené cca 10sekúnd.. ervená LED 3x krátko
blikne = záznamník je vymazaný. Pustite tlaidlo Tl2 a zopakujte postup od bodu 3.
Celková dka správ môe by max 60s. Dka jednotlivých správ je max. 40s.
Ak poas nahrávania ervená LED zhasne, znamená to, e bola prekroená kapacita pamäte pre záznam. V takom
prípade zopakujte celý postup znovu s kratími správami.

Hlasové správy sú uloené v digitálnom záznamníku s celkovou kapacitou 60 sekúnd a nahrané správy
ostávajú uloené aj po úplnom odpojení napájacieho napätia.
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4. Konfiguraný

program

4.1 Spustenie programu
Program dodaný na diskete (CD) prekopírujte na pevný disk do Vami zvoleného adresára. Spustite program.

4.2 Popis hlavného okna
Okno programu sa skladá zo viacerých logických astí, a tými sú:
Tel.ísla pre zasielanie SMS zo vstupov (na tieto ísla bude zaslaná SMS pri aktivovaní vstupu, alebo po
návrate vstupu do kudového stavu)
Tel. ísla pre ovládanie výstupov (iba z týchto tel. ísel bude moné ovláda výstupné relé pomocou
definovaných SMS. Zaslaním SMS s textom "?" si môte kedykovek overit stav relé, pre ovládanie ktorých
ste oprávnení )
Tel. ísla pre hlasové správy (po aktivovaní prísluného vstupu vola zavolá na tieto ísla a prehrá
zodpovedajúcu hlasovú správu)
Tel. ísla pre zasielanie stavových SMS (na tieto ísla budú zasielané SMS informujúce o stave zariadenia,
prípadne z nich bude moné stav zisti.)
Tel. ísla pre odposluch (po zavolaní z týchto ísel vola zodvihne hovor a umoní odposluch, prípadne
ozvuenie stráeného priestoru. V reime ústredne EZS a pri práve prebiehajúcom poplachu prichádzajúce
volanie z týchto ísel ukoní poplach. Stav "Nastavené" sa nezmení.)
SMS (tieto SMS Vám budú odoslané pri aktivovaní vstupov, alebo po návrate vstupu do kudového stavu. Ak si
neeláte by informovaný o návrate vstupu do kudového stavu, patrinú SMS pre návrat nezadávajte)
SMS pre ovládanie výstupu (týmito SMS budete ovláda výstupné relé. Zaslaním SMS s textom uvedeným
na karte "Zap." výstup zapnete, SMS z karty "Vyp." daný výstup vypnete. Texty zasielaných SMS sa musia
presne zhodova s textom, ktorý tu zadáte ! O vykonaní poadovanej akcie - zapnutí/vypnutí - budete
informovaný spätnou SMS s totoným textom na íslo, z ktorého bola SMS odoslaná).
Tel. ísla PCO (tel. ísla PCO, na tieto ísla bude vola odovzdáva kódy udalostí)
Kód objektu (kód objektu odiesielaný na PCO )
Servisné kódy (kód výpadku napájania, obnovy napájania a automatické ho testu spojenia odosielaný na PCO)
Aktivácia vstupov (kódy, odosielané na PCO pri aktivovaní vstupov)
Deaktivácia vstupov (kódy, odosielané na PCO pri návrate vstupov do kudového stavu)
Typ vstupu (voba typu vstupu spínací/rozpínací. Pri vobe "spínací" bude vstup reagova na priloenie
ovládacieho napätia, pri vobe "rozpínací" bude reagova na stratu ovládacieho napätia)
4.3 Práca s programom
Po spustení programu je potrebné nastavi si port, cez ktorý bude prebieha komunikácia s GSM
volaom. Do prísluných políok zadajte tel. ísla na ktoré majú by odosielané jednotlivé SMS, prípadne na
ktoré má by uskutonené volanie pri aktivovaní vstupov. Zadajte texty jednotlivých SMS. Text stavovej SMS a
výstraných SMS (nízky kredit, výpadok hlavného napájania....) nie je potrebné zadáva, tieto SMS sú generované
automaticky. Po zadaní vetkých Vami poadovaných údajov kliknite na tlaidlo "Odosla". Nestláajte tlaidlo
"Odosla" ak nie je programovací káblik zapojený v konektore "Prog" a na volai nebliká v pomalých, 0,5
sek. intervaloch ervená LED. Na obrazovke sa ukáe indikátor priebehu prenosu dát z PC do volaa a ervená
LED na doske volaa zane blika v kratích intervaloch. Po ukonení prenosu indikátor priebehu z obrazovky
zmizne. Pokajte na uloenie prenesenej konfigurácie do pamäti volaa (ervená LED na doske volaa zane opä
blika pomaly v 0,5 sek. intervaloch, zelená LED nesvieti). Odpojte programovací kábel z volaa, ervená LED
zane trvale svieti a po ukonení tartovacej procedúry zhasne - vola je pripravený. Ak ste zadali aspo jedno
íslo pre zasielanie stavových SMS, vola okamite po ukonení tartu pole stavovú SMS na zadané ísla (SMS
bude miesto hodnoty kreditu obsahovat znaky "xxxx", nakoko výka kreditu sa aktualizuje a po odoslaní SMS).
Tlaidlom Naíta naítate konfiguráciu z volaa do PC (pre firmware v 3.2 a vyí), tlaidlo Vyisti vymae
vetky dáta z formulára - konfigurané dáta vo volai ostanú nezmenené. Naprogramovanú konfiguráciu je moné
si uloi do poítaa ako zálohu kliknutím na tlaidlo "Uloi", prípadne konfiguráciu uloenú v PC naíta do
programu tlaidlom "Otvori".
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Príklad1:

Príklad2:

Po návrate vstupu 1, alebo 3 do kudového stavu nebude odoslaná iadna sms. Po návrate vstupu 2, alebo
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4do kudového stavu bude na tel. íslo 0903123456 odoslaná patriná sms.

Príklad zapojenia pre spoluprácu s ústredou EZS:
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Príklad zapojenia ako jednoduchá ústreda EZS so 4 okamitými slukami
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5. Záruka
Záruný list je dokladom práv zákazníka v zmysle § 429 Obchodného zákonníka. Tento záruný list patrí
k predávanému výrobku zodpovedajúceho ísla ako jeho prísluenstvo. Pri kadej reklamácii je potrebné tento
záruný list predloi opravovni - predajcovi. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte.
Na výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov odo da predaja alebo dodávky výrobku (po predloení
riadne vyplneného a potvrdeného záruného listu, dokladu o nákupe alebo dodacieho listu). Na kody, ktoré vznikli
prirodzeným opotrebovaním výrobku, jeho preaením alebo nesprávnym zaobchádzaním (v rozpore s návodom na
jeho pouívanie), sa záruka nevzahuje. kody, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu alebo nedodrania
technologického postupu výroby, Vám budú v priebehu zárunej doby bezplatne odstránené opravou výrobku
alebo jeho výmenou za nový výrobok rovnakého typu. Poiadavky vyplývajúce zo záruky môete uplatni iba za
predpokladu, e chybný výrobok odovzdáte (odolete) predajcovi alebo servisnému stredisku v nerozloenom
stave. Na prístroje, na ktorých bol v ase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizovaných opravovní, ktoré
boli pokodené ivelnou pohromou alebo inak pokodené, prípadne na prístroje, ktoré boli odovzdané (odoslané) na
posúdenie a opravu v rozobratom stave alebo nekompletné, sa záruka nevzahuje.
Predávajúci je povinný výrobok odovzda kompletný, v zabalenom stave zákazníkovi, na zárunom liste
vyplni názov výrobku, typové oznaenie, zapísa výrobné íslo, ako aj alie potrebné identifikané údaje o
výrobku. Záruný list musí taktie obsahova dátum predaja, peiatku predajne a podpis predávajúceho. Vetky
uvedené údaje musia by do záruného listu zaznaené ihne pri predaji výrobku nezmazateným spôsobom.
Neúplne vyplnený záruný list alebo záruný list s neoprávnene pozmeneným (prepisovaným) obsahom pôvodných
údajov je neplatný. V záujme hladkého priebehu reklamácie Vám odporúame popri zárunom liste a potvrdení o
kúpe uschova si aj kópiu opravárenského dokladu, na ktorom servisné stredisko potvrdzuje vykonanie opráv v
rámci záruky.
Záruná doba sa predluje o obdobie, odkedy zákazník uplatnil nárok na zárunú opravu u povereného
servisného strediska a po termín, kedy bol povinný opravený výrobok po skonení opravy prevzia. Vetky údaje
uvedené v zárunom liste a doklade o oprave musia by itatené a potvrdené podpisom servisného technika. V
prípade zistenia, e porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, náklady spojené s opravou výrobku a výkonom
servisného technika hradí vlastník výrobku.
Výrobca si vyhradzuje právo zmien.
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