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Peatükk 1

Ülevaade
SmartLinkil on kaks mudelit:
• SmartLink-GP
• SmartLink-G
SmartLink-GP mudelil on lisaks SmartLink-G mudeli funktsioonidele veel järgmised, parendatud
funktsioonid:
1. Sissetungi juhtpaneeli üksus
2. Häälvalimine (Voice dialler) (selle kasutamiseks on vaja SmartLogos60 tarvikute plaati)
3. PSTN liini kõnede juhtimine (PSTN line call management)
Smartlink-G mudel ei võimalda eelmainitud funktsioone.
Käesolev juhend kirjeldab Smartlink-GP funktsioone ja programmeerimise protsessi.
SmartLink-G kasutajad võivad vahele jätta parendatud funktsioone kirjeldava osa.
Smartlink-GP parendatud funktsioonide ja optimeeritud paindlikkusega tarkvara detailse nimekirja
leiate peatükist 3, Lisa B.

Ülevaade
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Peatükk 2
Üldine informatsioon
2.1 Dokumentatsioon tootepakendis
• Paigaldusjuhend
• Programmeerimisjuhend (käesolev juhend)
Paigaldusjuhend on seadme pakendis. Kasutusjuhendist saate lisakoopiaid tellida INIM electronics
käest täpsustades tellimuskoodi, millele viidatakse Lisa B Kasutusjuhendi paragrahvis.

2.2 Kasutusjuhendi detailid
Nimetus: SmartLink-G ja SmartLink-GP Programmeerimisjuhend
• Väljaanne, versioon: 1.11
• Väljastatud: juuni 2007
• Kood: DCMPINE0SLINK

2.3 Aadressid
• Paigaldaja
• Tehniline tugi

2.4 Tarkvara informatsioon
• Smartleague tarkvara versioon: 2.1.x
• Püsivara versioon: 1.1.x

2.5 Intellektuaalomandi õigused
Käesolevas dokumendis sisalduv informatsioon on eraomand. Kõik õigused kaitstud.
Ühtegi käesoleva dokumendi osa ei tohi paljundada
ilma INIM Electronics käest saadud kirjaliku loata, ning eriti
puudutab see seadme osi, mida käsitletakse Kasutusjuhendi paragrahvis
2.8. Seadme identifikaator.
INIM Electronics s.r.l. ei vastuta vale rakendamise või kasutamise
tulemusena tekkinud kahjude ees.
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2.6 Võti
2.6.1 Sõnaseletused ja terminoloogia
Seade (Device): viitab Kasutusjuhendi paragrahvis
2.8. Seadme identifikaator käsitletud seadmele
Vasak, parem, taha, üles, all (Left, right, behind, above, below):indikaatorid operaatori asendi
kasutamiseks paigaldatud seadmel võrdluspunktina.
Pulsi väljund (Pulse output): sama mis “monostabiilne väljund” ("monostable output")
Valimine (Dialler) (telefon, SMS, digitaalne): sama mis “kommunikaator” ("communicator")
Kvalifitseeritud töötajad (Qualified personnel): isikud, kes omavad teeniduse tingimuste ja
õnnetuste ärahoidmisega seotud seaduste ja põhimääruste alast koolitust, pädevust ja teadmisi, ning
kes oskavad ärahoida kõikvõimalikke ohusituatsioone.
Klikka (Click on): klikka spetsiaalse artikli valimiseks (rippmenüüst, valikute kastikesest, graafika
artiklitest, jne.).
Vali (Select): klikka video nupul.
2.6.2 Graafiline võti
Kaldkirjas tekst: viitab käesoleva juhendi või mõne teise viidatud väljaande peatüki, lõigu, paragrahvi,
tabeli või joonise pealkirjale.
<text>: muudetav väli; näiteks välja #<CustomerCode># võib muuta väljaks sisuga #000122#.
[Suured tähed] (nt .[A]): viitavad seadme osadele või video objektidele.
Märkus:

Tähelepanu:
Oht:

Eraldiseisvad märkmed sisaldavad vastava teksti kohta olulist infot.
Tähelepanu viip näitab, et täielik või osaline protseduuri eiramine
võib ühendatud seadmeid kahjustada.
Ohu viip näitab, et täielik või osaline protseduuri eiramine võib
põhjustada kahju operaatorile või läheduses olevatele inimestele.
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Peatükk 3
SmartLink-GP programmeerimine
3.1 Sissejuhatus
SmartLink-GP programmeerimine võimaldab juhtida:
• Sissemurdmise kontrolli
• SMS valimist
• Kontakt ID valimist
• Kaugseadme juhtimist
• Häälvalimist (valikuline funktsioon)
Märkus:

Kui SmartLink-GP-d kasutatakse varuliini generaatorina, siis ei ole
programmeerimine vajalik.

Nõuded SmartLink-GP programmeerimiseks:
• kaasaskantav arvuti, seinale kinnitatud töötavale seadmele parameetrite allalaadimiseks
• SmartLeague tarkvara.

3.2 SmartLeague tarkvara paigaldamine
3.2.1 SmartLeague paigaldamine CD-lt
Kui teie tellimus seda sisaldab, siis saate SmartLeague paigaldamise CD, mis sisaldab
vastavat SmartLink-GP püsivara jaoks mõeldud tarkvara. Kontrollige tarkvara versiooni kasutades
abifunktsiooni (Help), infot SmartLeague kohta (About SmartLeague).
SmartLeague tarkvara uusi versioone saab alla laadida INIM
electronics kodulehe aadressilt www.inim.biz.
Peale SmartLeague tarkvara paigaldamist vaadake uute versioonide kohta infot
kodulehelt. Vaja läheb Internetiühendust.
Paigaldamisjuhised
1. Sisestage paigaldamise CD arvutisse.
2. Valige töölaualt ‘Arvuti ressursid’ ('Computer Resources').
3. Leidke CD ja klikake ikoonil: kuvatakse CD sisu.
4. Klikake kahekordselt Setup.exe: avaneb paigaldusprogrammi käivitamise aken (Welcome to the
installation program).
5. Valige 'Jätka' ('Continue'): Ilmub kausta valikute aken (Folder selection).
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Märkus:

Peaksite valima soovitatud kausta.

6. Valige 'Jätka’ ('Continue'): algab faili paigaldus, kus progressi näitav riba
viitab, kui paigaldamine on lõpule viidud.
Märkus:

Viige alati paigaldusprotsess lõpule, ning ärge valige paigaldamise vältel
Tühista (Cancel) funktsiooni.

7. Paigaldusprotsessi lõpetamisel ilmub SmartLeague ikoon teie töölauale
(kasutaja nõudmisel) ja programmi nimekirja:
3.2.2 Vaadake SmartLeague uue tarkvara versiooni saadavust
8. SmartLeague tarkvara uuenduste kohta saate infot kontakteerudes meiega aadressil www.inim.biz
9. Vaadelge, kuidas uus tarkvara paigaldatud tarkvarast erineb.
10. Järgige hoolikalt uuenduste juhendit.
3.2.3 Vaadake püsivara uue versiooni saadavust
11. SmartLink-GP püsivara uuenduste kohta saate infot kontakteerudes meiega aadressil
www.inim.biz.
12. Järgige hoolikalt allalaadimise ja paigaldamise juhendeid. Kõik uuendused väljastatakse juhendi
uuendatud versiooniga.

3.3 SmartLeague tarkvara
SmartLeague on SmartLink-GP konfigureerimise tarkvara. Programm on projekteeritud kasutusel
oleval arvutil kasutamiseks ning võimaldab teil programmeerida enamik SmartLink-GP parameetreid
ilma et peaksite olema süsteemiga ühendatud. Parameetrite allalaadimise faasis peab teie arvuti
olema ühendatud paigaldatud töötava SmartLink-GP-ga.
Ühenduskaabel peab olema piisava pikkusega nii, et ulatub kergesti paigaldatud seadmeni.
Vaadake Paigaldusjuhendi paragrahvi 7.14, RS232 PC jadade ühendamine.
Parameetrite seadistust on võimalik salvestada SmartLeague andmebaasi ning kasutada hoolduse
eesmärgil või SmartLink-GP seadmete 'standard konfiguratsioonina'.
Hoolduse vältel on teil võimalik vaadata ja muuta SmartLink-GP parameetri seadistusi.
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3.3.1 Üldine informatsioon
SmartLeague on INIM elektroonika kogu tootevaliku konfigureerimise tarkvara. Olenemata
seadme/süsteemi tüübist võite oma tööarvutil konfigureerida erinevaid seadmeid/süsteeme.
Võite oma tööarvutil seadme konfigureerida ning jõudes kliendi asukohta kirjutada andmed seadme
EPROM-ile.
Võite samaaegselt töötada mitme erineva paramteetri grupiga (‘solutions’ e. 'lahendused'). Näiteks
võite kopeerida seadme/süsteemi konfiguratsiooni ja selle sama tüüpi teisele seadmele/süsteemile
allalaadida. Igal lahendusel on eraldi konfiguratsioonifail:

Juhul kui soovite ‘lahenduse’ luua, peate esmalt valima seadme tüübi või mudeli :

SmartLeague tarkvara esileht on ühendatud INIM võrgu haldajatega ning kui teil on
Internetiühendus, siis näete tarkvara või püsivara uuendusi ning uuendatud kasutusjuhendeid,
juhendite inserte ja infolehti, jne. puudutavat uuendatud infot.
Märkus:

Veebiaadressi ja taasühenduse intervalli muutmiseks valige
Seadistused, Programmi andmed, Mitmesugust (Settings,
Application data, Miscellaneous).

3.3.2 Arvuti jadaväljundi seadistamine
Kasutades Settings, Application data, Serial Ports menüüsid kontrollige, et valitud seadistused
sobivad järjestikkaablile, mida plaanite kasutada arvuti ja SmartLink-GP ühenduse jaoks.
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3.3.3 Uue süsteemi konfigureerimine
1. Looge uus lahendus (valige File, New) või avage sarnase süsteemi jaoks eelnevalt kasutatud
lahendus (valige File, Open) ja salvestage see uue konto koodiga ja uue kliendi nime all.
2. Kohaldage parameetri seadistused.
3. Salvestage (valige File, Save) ning vajadusel printige detailid (menüü File, Print).
4. Ühendage arvuti seadme RS232 jadapordile.
5. Laadige seadmele alla 'lahendus' (konfiguratsioon), valige Program, Download: antud faasi vältel
vilguvad kõik kuus LED-i.
Märkus:

Peate protseduuri kordama, kui allalaadimise faasis esineb viga.
Uued andmed kirjutatavad eelneva konfiguratsiooni andmetest üle.

3.3.4 Paigaldatud seadme programmeerimine
1. Ühendage arvuti seadme RS232 jadapordile.
2. Looge uus lahendus (valige File, New) või avage süsteemi käesolev lahendus (konfiguratsioon)
(valige File, Open).
3. Olemasolevate parameetrite laadimiseks valige Program, Upload: antud faasi vältel vilguvad kõik
kuus LED-i.
4. Kohaldage parameetri seadistused.
5. Salvestage (valige File, Save) ning vajadusel printige detailid (menüü File, Print).
Laadige seadmele alla 'lahendus' (konfiguratsioon), valige Program, Download: antud faasi vältel
vilguvad kõik kuus LED-i.
Märkus:

Peate protseduuri kordama, kui allalaadimise faasis esineb viga. Uued
andmed kirjutatavad eelneva konfiguratsiooni andmetest üle.

3.3.5 Päring oleku kohta (status enquiry)
1. Ühendage arvuti seadme RS232 jadapordile.
2. Valige Control panel, Status enquiry: ilmub aken, milles on kuvatud IMEI kood, SIM andmed,
paigaldatud versioon ja aku, GSM võrkustik ja sisendite olekud.
3. SmartLink-ilt SMS Test teksti saatmiseks valige Send SMS.
3.3.6 Sündmuste logi vaatamine
1. Ühendage arvuti seadme RS232 jadapordile.
2. Looge uus lahendus (valige File, New) või avage süsteemi käesolev lahendus (konfiguratsioon)
(valige File, Open).
3. Sündmuste logi sisu vaatamiseks valige Log.
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4. Valige all vasakul paiknev ikoon
5. Ilmuvad salvestatud sündmused.
Märkus:

.

Sündmuste logi sisu võib printida või salvestada andmebaasi.

3.3.7 Printimine
1. Määrake väljatrüki päisrida (näit. Logo, ettevõtte nimi, vms.).
2. Vastava info sisse trükkimiseks valige Printer settings, Settings alt valige Application settings.
3. Valige

ikoon ja klikake failil, mida soovite printida.

3.4 Soovitatav programmeerimise kulg
Kuna SmartLink-GP tarkvara on optimeeritud paindlikkusega, siis sõltuvalt programmi tüübist
eksisteerib mitmeid erinevaid parameetrite ettevalmistamise viise. Üldjuhul võite talitada nagu
alljärgnevalt kirjeldatud.
1. Andmete ettevalmistamine:
• telefoninumbrid Kontakt ID aruannete jaoks, SMS teksti- ja häälesõnumid
• SMS tekstisõnumid
• häälesõnumid
• Helistaja ID koodid
2. Konfigureerige seadme parameetrid
3. Konfigureerige sisendid ja väljundid (sissetungide kontrollimiseks ja varuliinide
programmide jaoks).
4. Siduge sissetulevad ja väljaminevad kõned spetsiaalsete tegevustega.
5. Programmeerige sündmused, millega on võimalik:
• Saata eelseadistatud SMS tekstisõnumeid
• Saata Kontakt ID aruandeid
• Saata häälesõnumeid
• Aktiveerida/Deaktiveerida väljundeid
• Genereerida piiranguid
6. Regulaarsete sündmuste programmeerimine
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3.5 Kontaktandmete seadistamine
3.5.1 Väljuvate kõnede numbrite seadistamine

Joonis 1 – Telefoniraamat
SmartLink-GP saadab väljuvaid Kontakt ID aruandeid, häälesõnumeid ning sündmuste genereeritud
SMS tekstisõnumeid (otse või suunatult) telefoniraamatus märgitud kümnele telefoninumbrile.
Näiteks, Keskjaama numbrid Kontakt ID aruannete jaoks või telefoninumbrid SMS tekstisõnumite
jaoks.
Märkus:

Rahvusvahelised numbrid peab sisestama järgnevalt kirjeldatud formaadis:
+xxyyyyyyyyy (näit. “+390611111”).

Teatud numbrile suunatud väljaminevaid kõnesid genereerivate sündmuste vaatamiseks valige ‘+’
märk järgneva numbri kõrval:

Parameeter

Kirjeldus

Nr.

Telefoni nr väli

SmartLink-GP programmeerimine
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Parameeter

Kirjeldus

Märkus

Kirjeldus

Kirjeldus, mis identifitseerib sündmusega
seostatud telefoni numbri.

Telefoninumber

Number, mis sisaldab nii siseriiklikku kui
ka vajadusel rahvusvahelist telefoni
koodi.

Suunatud sõnumid
(Diverted messages)

Suunab SMS tekstisõnumeid lubatud
telefoni numbritelt telefoni numbritele
(Divert SMS valikut saab valida Phone
number functions tabelist).

Näiteks, see valik võimaldab teil
näha milliseid SMS
tekstisõnumeid SmartLink-GP
teatud numbritelt vastu võtab.

3.5.2 SMS valija sõnumite seadistamine

Joonis 2 - SMS tabel
Märgatud sündmuste (tõrge, muutus sisendi oleksu, regulaarsed sündmused, jne.) edastamiseks
Tefoniraamatus olevatele numbritele juhib SmartLink-GP juhib 10 SMS tekstisõnumit. Näiteks, võite
eelseadistada SMS tekstisõnumi, mis hoiatab kasutajaid 'üleujutus põranda all või üleujutus keldris'
sõnumi kaudu.
Märkus:

SMS valimise programmeerides peate defineerima vähemalt SMS
tekstisõnumi kirjelduse, ning teksti on võimalik järjest sisestada.

Parameeter

Kirjeldus

Nr.

SMS tekstisõnumi väli

Kirjeldus

Kirjeldus, mis identifitseerib
sündmusega seotud SMS
tekstisõnumi

Märkus
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Parameeter

Kirjeldus

Märkus

Sõnum

Sõnumi tekst

Sõnumi kastikeses paiknev alljoon
näitab sõnumi maksimaalset
pikkust. 80 tähemärki sõnumid 1-5;
40 tähemärki sõnumid 6 -10.

3.5.3 Häälvalimise sõnumite seadistamine

(vajalik on SmartLogos60 hääle plaat)

Joonis 3 – Häälesõnumite table
Märgatud sündmuste (tõrge, muutus sisendi olekus, regulaarsed sündmused, jne.) edastamiseks
Tefoniraamatus olevatele numbritele juhib SmartLink-GP kaheksat häälsõnumit.
Märkus:

Üks kõne võib sisaldada rohkem kui ühte häälsõnumit. See valik optimeerib
häälesõnumite funktsiooni. Võite luua grupi sündmuste sõnumeid ja grupi
sõnumeid, mis on seotud kohtadega, kus sündmused võivad aset leida.

Näiteks nagu kirjeldatud võite valida Msg4=“Üritati korda rikkuda” ja Msg6=“Jenner tn kontorid" ühe
kõne jaoks ja Msg3=“Üritati sissetungi” ja Msg6=“Jenner tn kontorid” teise kõne jaoks.
Parameeter

Kirjeldus

Nr.

Häälesõnumi väli määratakse salvestamise faasis

Kirjeldus

Kirjeldus, mis identifitseerib sündmuste genereeritud
häälesõnumeid.
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Häälesõnumite salvestamine
Häälesõnumeid võite salvestada ühendades tavalise klahvidega telefoni SmartLogos60 plaadil oleva
J2 ühendusklemmiga. Vaadake Paigaldusjuhendi paragrahvi 7.10 SmartLogos60 ühendamine (tarvik).
Salvestusprotseduur on järgmine:
Tõstke telefonitoru
(toon puudub)
salvesta

esitab

bb

lõpetab

x=n
sõnum
(1-8)

Oodake 2 piiksu

Oodake 1 piiks
tagasiside

Sõnumi esitamine
Sõnumi
salvestamise
(max 10 sek.)

Salvestamise
alustamine

lõpetab

Salvestamise
lõpetamine

Teine toiming

Kõne lõpetamine
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3.5.4 Helistaja ID koodide seadistamine

Joonis 4 – Koodide table
SmartLeague programm kasutab paigaldaja, kasutaja ja kliendi ID koode SMS või DTMF helistaja
tuvastamiseks (Caller ID) ja SmartLink-GP identifitseerimiseks Kontakt ID aruannete edastamisel
keskjaama.
Parameeter

Kirjeldus

Paigaldaja kood

See on juurdepääsu kood, mida
SmartLeague kasutab
SmartLink-GP-ga suheldes.

Kasutaja kood

See on juurdepääsu kood, mille
kasutaja peab SMS
tekstisõnumis või SmartLinkGP-le saadetavates DTMF
käsklustes sisetama.

Kliendi kood

See kood identifitseerib
SmartLink-GP aja vältel, mil
Kontakt ID saadab ülekandeid
keskjaama.

SmartLink-GP programmeerimine
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Vaadake paragrahvi 3.12
SmartLink-GP kaugjuhtimine
SMS tekstisõnumite kaudu ja
paragrahvi 3.14 SmartLink-GP
kaugjuhtimine DTMF toonide
kaudu.
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3.6 SmartLink parameetrite seadistamine
Käesolev tabel sisaldab SmartLink-GP üldiseid parameetreid.

PSTN (püsiliin)
parameetrid

Sissetungi juhtimise parameetrid

Grupp

Parameeter

Kirjeldus

Märkus

Sissetungi eest
kaitsmise parameetrite
lubamine

Selle valiku korral toimib
SmartLink-GP sissetungi
kaitsepaneelina. Sisendeid ja
väljundeid ja seotud sündmusi
kasutatakse sissetungi eest
kaitsmise juhtimisel.

Viide
(sisend/väljund)

Juhul, kui SmartLink-GP
sissetungi juhtpaneel on valve
alt vabastatud, siis näitab see
intervalli valvestamise hetke ja
hetke vahel, mil seade püüab
kinni sisendil esineva häire
oleku. Juhul, kui sissetungi
juhtpaneel on valvestatud, siis
sel hetkel peab kasutaja pärast
hilinenud sisendi rikkumist
SmartLink-GP valve alt
vabastama. Juhul kui kasutaja ei
vabasta sissetungi juhtpaneeli
enne hilinemise lõppemist valve
alt, siis genereerib SmartLink-GP
häire sündmuse.

Tooni kontroll

Valimisel kontrollib seade enne
numbri valimist liini
valimistooni.

Impulssvalimine

Selle valimisel kasutab seade
impulssvalimist, teisel juhul
kasutab DTMF valimist.

Vaadake paragrahvi
3.7 Sisendite ja
väljundite
programmeerimine
— IN&OUT, lõik
Sisendid, Parameetri
Liik (Type).
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Telefonivastaja parameetrid

Rikke suhtes hoiatavad
parameetrid

Grupp

Parameeter

Kirjeldus

Hoiatuse 'PSTN
(püsiliin)
Ei tööta' lubamine

Selle valimine lubab sündmuse püsiliin ei
tööta (Land line down) ja visuaalse
signaliseerimise rikke LED-il.

Hoiatuse 'GSM
teenus puudub'
lubamine

Selle valimine lubab sündmuse GSM
teenus puudub (No GSM Service) ja
visuaalse signaliseerimise rikke LED-il.

Püsiliini (PSTN)
telefonivastaja
lubamine

Selle valimine lubab seadme
kaugjuhtimise DTMF toonide kaudu
püsiliinil (PSTN).

Lubab GSM
vastuvõtja

Selle valimine lubab seadme
kaugjuhtimise DTMF toonide kaudu GSM
võrgus.

Topeltkõne
lubamine

Ainult siis, kui SmartLink-GP on
ühendatud faksiga või modemiga, mis
vastab peale teatud seadistatud arv
helinaid. Selleks, et faks või modem ei
DTMF hooldusalasele kõnele ei vastaks,
lubage esmalt topeltkõne valik ning
seejärel helistage paneelile ja katkestage
kõne (kutsumise helinate arv peab olema
seadistatud helinate arvust väiksem),
ning tehke teine kõne 60 sekundi vältel
arvestades viimase kõne katkestamisest.
SmartLink- GP vastab teisele kõnele
esimese helina jooksul ning on valmis
vastu võtma DTMF käsklusi.

Helisemiste arv

Helisemiste arv, mida faks või modem
enne vastamist lubama peavad

SmartLink-GP programmeerimine

Märkus

Kui SmartLink-GP
on ühendatud
faksi või
modemiga, siis
peate lubama ka
Topeltkõne
(Double call)
valiku.

Ainult siis, kui
valitud on PSTN
vastuvõtja valik
lubatud.
Programmeeri
faks või modem
nii, et need
vastaksid pärast
seadistatud arv
helinaid.

Programmeerimisjuhend

Valija parameetrid

Grupp

Parameeter

Kirjeldus

Märkus

Helista kõigile Kontakt
ID numbritele

Selle valimisel helistab seade
vaheldumisi kahele või enamale
sündmusega seostuvale
numbrile (Kontakt ID aruannete
edastamiseks) nii kaua, kui kõik
numbrid võtavad info edukalt
vastu. Selle mitte valimisel
helistab seade nii kaua kuni
ainult üks number võtab info
edukalt vastu.

Helista kõigile
häälnumbritele

Sama, mis Helista kõigile
Konatkt ID numbritele, aga
häälsõnumite kõnede jaoks.

Üritatud kõnede arv

Maksimum arv üritatud kõnesid
valijana toimiva SmartLink-GP
poolt. Kõne ebaõnnestumise
korral (e kõnele ei vastatud)
üritab SmartLink-GP helistada
uuesti teatud seadistatud arv
kordi.

1 kuni 10

Kordussõnum

Viitab, kui mitu korda
häälsõnumeid peab kõne
jooksul mängima. Näiteks, juhul
kui kõne sisaldab sõnumeid 2 ja
4 ja Kordussõnumi parameter
on seadistatud 5-l, siis enne kui
SmartLink-GP kõne lõpetab,
mängitakse sõnumeid 2 ja 4 viis
korda.

1 kuni 10
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Parameeter

Kirjeldus

Märkus

Numbrite eemaldamine

Igalt GSM võrgus valitud
telefoni numbri prefiksilt
eemaldatud arv numbreid

Näide:
telefoninumber 0039
02 111111,
eemaldatavad
numbrid=4 ning
tulemuseks on
number 02 111111

Piirkonnakoodi lisamine

Piirkonnakood, mis koosneb
numbritest, '*' ja '#' lisatavates
märkides, mida peab lisama
kõigile GSM võrgus valitud
numbritele.

Näide: kasutatakse
riikides, kus
piirkonnakoodi ei ole
kohalike kõnede
korral vaja, kuid
mida on vaja GSM
võrgustiku kõnede
korral.

Varjatud kõne

Selle valiku korral, kõik
SmartLinki terminalidega 13 ja
14 ühendatud seadme poolt
genereeritud kõned ei näita
visuaalseid signaale
“Käimasoleva kõne” LEDil.

See funktsioon on
kasulik sissetungi
paneeli genereeritud
info varjamiseks
sissetungijate eest.

Hoiatab kasutatud
krediidi suhtes

Selle valimisel SmartLink
genereerib “Krediit lõppemas”
sündmuse, kui krediit on
jõudnud "Krediidi jääk" ning iga
kord allesjäänud krediit
väheneb lisaühiku võrra (£, €,$,
etc.).

Krediidi jääk

Kui SIM krediit langeb selle
väärtusest alla, siis SmartLink
genereerib “Krediit lõppemas”
sündmuse.

Näide: Kui “Krediidi
jääk” on £12 ja
valitud on "Hoiatus,
kasutakse ära kogu
krediidi jääk", siis
esimene hoiatus
ilmub, kui jääk on
£11.90, siis £10.78 ja
seejärel £9.94, jne.

Krediidi parameetrid

Valimise parameetrid

Group
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Teised parameetrid

Group

Parameeter

Kirjeldus

Märkus

GSM võrgu eelis

Selle valimisel, kõik häälega ja
Kontakt ID valijaga genereeritud
kõned või varuliini genereerijale
suunatud kõned suunatakse
GSM võrku.

Sellistes tingimustes
käitub püsiliin (kui
on võimalik
kasutada) GSM
võrgu varuliinina.
Tehes käesoleva
valiku ning juhul, kui
'GSM teenus
puudub’, siis lülitub
seade ümber
püsiliinile (PSTN) ja
kontrollib GSM
teenuse parandamist
iga 10 minuti tagant.
Juhul kui GSM
teenus taastub
püsiliini (PSTN) vaba
oleku jooksul, siis
seade lülitub kohe
automaatselt GSM
võrku tagasi.

Keelatud numbrite helin

Selle valimisel genereerib see
terminalidega 13 ja 14
ühendatud telefoniterminalidel
helina, kui SmartLink-GP saab
keelatud numbrilt kõne. See
parameeter rakendub vaid
sissetulevate kõnede korral.

Koodita DTMF menüü

Selle valimisel saab DTMF
käsklusi saata ilma et peaks
seadmelt väljaminevate kõnede
ajal kasutaja koodi sisestama.
Vajuta '#'.
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Parameeter

Kirjeldus

Märkus

Bistabiilsete
väljundite
lihtsustatud
juhtimine

SmartLink-GP taastab sündmusega
seonduva väljundi automaatselt
(taastab algsele kas ON või OFF olekule)
kui ümberlülitamise sündmus on
lõppenud. Antud valik kehtib järgmiste
sündmuste poolt aktiveeritud
bistabiilsete sündmuste korral:
1. Aku peaaegu tühi
2. PSTN liin ei tööta
3. GSM teenus puudub
4. Ainult hädaabi kõned
5. Valvestamine
6. Helin algab

Selle valiku lubamise korral
ei ole vajalik
programmeerida teatud
taastamise sündmustga (nt
aku laadimine, väljund
2=OFF) seotud taastamise
väljundeid.

Oleku päringu
vastuse pealkiri

Oleku päringu vastuse spetsiaalne
pealkiri (vaadake paragrahvi 3.12.7
SmartLink-GP oleku päring).

Maksimum 12 tähemärki

Sisendi hääl

Valjuhääldi heli valjemaks või
vaiksemaks keeramine — kasutatakse
SmartLinkiga ühendatud telefoni
kasutamisel.

Väljundi hääl

Mikrofoni hääle valjemaks või
vaiksemaks keeramine — kasutavad
eemal olevad kasutajad

Parameetrite muudatused
võivad ohustada seadme
teiste funktsioonide
toimimist (Kontakt ID, DTMF
menüü). Kui neid
funktsioone kasutatakse ja
te soovite heli reguleerida,
siis peate sooritama
funktsionaalsustestid.

Hääl

Teised parameetrid

Group

3.7 Sisendite ja väljundite programmeerimine — IN&OUT

Joonis 5 – Sisendite/väljundite tabel

SmartLink-GP programmeerimine

I

Programmeerimisjuhend

IN&OUT terminali plaadil on 5 terminali (5 – 9), ning kõiki neid terminale on võimalik kasutada sisendi
või väljundina või mõlemana. Rippmenüüna (Use as drop-down menu) kasutamine võimaldab teil
terminali režiimi valimist.
SmartLeague viitab terminalidele “sisendina” või “väljundina” kasutades järgmist numeratsiooni:

Märkus:

Selles peatüksi tuvastatakse terminale nende tüübi ja numbri järgi
(näit. sisend 1 või väljund 3).

Terminali plaadi kohta info saamiseks vaadake Paigaldusjuhise paragrahvi 5.1 Terminali plaat.

3.7.1 Sisendid
Sisendeid on võimalik kasutada ainult kahe olekuga seadmete jaoks (aktiivne-ootel)
või kolme või nelja olekuga seadmete jaoks (nt ootel, häire, rikkumine ja lühis).
Lõpptakisti poolt määratakse neli olekut, mis määravad kolm väärtuslävi akent.
Kõik ületatud künnisväärtused toodavad sündmuse, mis on seostatav väljamineva SMS
tekstisõnumiga, Kontakt ID aruanne, häälsõnum või väljundite aktiveerimine ja piirang.
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Vaikeseadistuste sisestamine
SmartLink-GP sisendi vaikeseadistused määravad järgmised tingimused:
Olek 1
(liin avatud)

Künnisväärtus 1

Olek 2
(liin lõpetatud ühe 15K Ωtakistiga)

Künnisväärtus 2

Olek 3
(liin lõpetatud paralleelselt kahe 15K Ω
takistiga – 7,5K Ω)

Künnisväärtus 3
Olek 4
(liin lühistatud)

Vaikeseadistused võimaldavad tavaliselt suletud (või avatud) kontaktide ja suletud liinide (EOL või
DEOL) juhtimist, mis on tüüpiline sissetungi juhtpaneelide korral. Vaadake paragrahvi 3.8 SmartLinkGP programmeerimine sissetungi juhtpaneelina.
Märkus:

Selleks, et vaadata sisendi oleku muutmisega seostuvaid sündmusi,
laiendage sisendi numbri kõrval paikneva ‘+’ märgi abil struktuuri:

3.7.2 Väljundid
Lahtisi kollektoreid (open-collector), impulsse või bistabiilseid väljundeid võib samuti väliste LED-ide
või sumisti aktiveerimiseks programmeerida. Sellisel juhu toimivad need spetsiaalsete
omadustega.
Väljundeid on võimalik aktiveerida järgmiste sündmustega:
• sisemiste sündmuste või teistel väljunditel toimunud oleku muutustest genereeritud sündmused
• sissetulevad kõned tuttavatelt numbritelt
• käsklusi sisaldavad sissetulevad SMS tekstisõnumid
• DTMF toonide järjestus

SmartLink-GP programmeerimine
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3.7.3 Sisendid/Väljundid
IN&OUT terminalid võivad toimida nii sisenditena kui väljunditena.
Näiteks, testimise vältel võite väljundile käskluse anda ning seejärel selle olekut
kontrollida (sisendina) ja siis tulemust kontrollida (so käsklus vastuvõetud või käsklust ei võetud
vastu).
Näiteks, teil on võimalik toimida järgmiselt:
1. DTMF toone kasutades aktiveerida väljund 2 — programmeeritud tavaliselt kui avatud ja
bistabiilne.
2. Programmeeri sündmus 8 (sisend 2, st väljund 2 olekut) SMS
tekstisõnumi saatmiseks, mis lülitab väljundi 3 olekusse ON.
3. Tulemus: eemalt antud käsklus suleb väljundi 2. Oleku muudatust tõlgendatakse kui sündmust, mis
on programmeeritud algatama tegevusi “saada SMS sõnum” ja “aktiveeri väljund 3”.
Märkus:

Väljund - tüüp

Väljund polaarsus

Par

Juhul kui sisendi signaal genereerib väljundit aktiveeriva sündmuse, siis
peab sisendi signaali terminalina kasutama erinevat terminali.

Kirjeldus

Märkus

Väljundi ootel olek

Tavaliselt avatud, tavaliselt suletud
(maas).

Juhul, kui väljund on impulssväljund, siis
muudab aktiveerimine selle olekut vaid
kuni teatud määratud ajahetkeni. Juhul, kui
väljund on bistabiilne väljund, siis muudab
aktiveeerimine selle olekut kuni väljund
deaktiveeritakse.

Impulss või bistabiilne. Näiteks, kui
sündmus viitab tühjenevale akule,
bistabiilne: hoiatus püsib kuni aku taas
korralikult täis laetakse. Impulss: väljund
genereerib aku tühjenemisele viitamiseks
impulsi.

______________________________
1.

Patenditaotlus menetluses
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Sisend tüüp

Väljund kinnitamine

Väljund - LED

Väljund - sumisti

Väljund –
ON time

Par

Kirjeldus

Märkus

Ainult impulssväljundite jaoks — määrab
impulsi kestuse.

Kasutamiseks kui väljund on välimise
sumistiga ühendatud. Sellisel juhul genereerib
aktiveerimine kuuldava signaali (piip), mis
kestab kogu ON oleku vältel (juhul, kui väljund
on impulssväljund — ON Time määratud aja
vältel; kui väljund on bistabiilne väljund —
kuni ootel olek taastatakse). ON Time vältel
edastatakse terminalile signaal sageduses 0 –
5V @ KHz.
Kasutada kui väljund on ühendatud välimise
LED-iga. Sellisel juhul genereerib
aktiveerimine visuaalse signaali (LED ON), mis
püsib kogu ON oleku vältel (kui väljund on
impulssväljund — ON Time määratud aja
vältel; kui väljund on bistabiilne väljund —
kuni ootel olek taastatakse)

Kui soovite, et LED vilguks, siis klikake
vastaval valiku kastikesel. Vilgub sagedusel
@ 2Hz (0.25 sekundit ON ja 0.25 sekundit
OFF). Kui te ei soovi, et LED vilgub, siis ärge
klikake valiku kastikesel.

Juhul, kui väljund aktiveerub/deaktiveerub
sissetuleva kõne või SMS tekstikäskluse tõttu,
siis on võimalik SmartLink-GP seadistada nii,
et see saadab helistajale tagasiside helina ja/
või SMS teksti. Helistaja ID peab olema
lubatud.
Lubatud kui SmartLink-GP-d kasutatakse
sissetungi juhtpaneelina.

SmartLink-GP programmeerimine

Vaadake paragrahvi 3.8 SmartLink-GP
programmeerimine sissetungi
juhtpaneelina.
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Sisend – lävi 3

Sisend – lävi 2

Sisend –
lävi 1

Sisend – 24 h

Sisend – liin
ei tööta

Par

Kirjeldus

Märkus

Lubatud kui SmartLink-GP-d kasutatakse Vaadake paragrahvi 3.8
sissetungi juhtpaneelina.
SmartLink-GP
programmeerimine sissetungi
juhtpaneelina.
Lubatud kui SmartLink-GP-d kasutatakse Vaadake paragrahvi 3.8
sissetungi juhtpaneelina.
SmartLink-GP
programmeerimine sissetungi
juhtpaneelina.
Tasakaalu takisti väärtus, mis määrab
ülemineku lävi olekust 1 olekusse 2 ja
algatab oleku 2 sündmuse.
Tasakaalu takisti väärtus, mis määrab
ülemineku lävi olekust 2 olekusse 3 ja
algatab oleku 3 sündmuse.

Tasakaalu takisti väärtus, mis määrab
ülemineku lävi olekust 3 olekusse 4 ja
algatab oleku 4 sündmuse.
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Kalibreerimine

Par.

Kirjeldus

Märkus

Sisendi kalibreerimisel ja koostisosade omaduste
mõju säilitamiseks kasutatav nupp (a).
Toimige järgnevalt:
1. Ühendage kalibreerimistakisti (nõuetele
vastavalt kas 10K, 12K või 15K) vastava IN&OUT
terminali ja maa (terminal 4) vahel.
2. Ühendage SmartLink-GP arvutiga.
3. Valige Takistuse (Resistance) tulbast nupp:
kastis kuvatakse terminalis loetud väärtus.
4. Jätkake kalibreerimisega juhul, kui eelmainitud
väärtus on terminaliga ühendatud takisti omast
väga erinev.
Kui väärtused on väga sarnased, siis
kalibreerimine ei ole vajalik.
5. Teisel juhl valige Kalibreerimine (Calibrate):
käsu kinnitamiseks vastake YES.
6. Klikake kasutatava takisti väärtusel ning
seejärel valige Ok.
SmartLink-GP võrdleb sisendi hetkeväärtust
valitud väärtusega. Viitab igale märgatavale
erinevusele ja palub jätkamiseks kinnitust.
7. Oodake 3-4 sekundit: ilmub sõnum, et
kalibreerimine on sooritatud. Selleks, et
kontrollida terminali väärtust peale
kalibreerimist, valige Takistuse tulbast nupp.

Enne väljalülitamist saatke
parameetrid SmartLink-GP-le.
See on ainuke viis kuidas
kalibreerimist
lõplikuks muuta!
Kalibreerimist soovitatakse
dateeritud komponente
kasutavatele süsteemidele
selleks, et nendelt
komponentidelt
oleks võimalik saada sobilike
väärtustega signaale nii,
et need püüaksid kinni
tasakaalulävi
ületamise ning järgnevad
oleku muutused. Teil on alati
võimalik kasutada Takistuse
tulbas olevat
Vaata (View) nuppu, kui
soovite teatud terminalil
takistuse väärtust vaadata.
Terminal avatud (terminal
open) string viitab
väärtusele, mis ületab 30K.

(a). Patenditaotlus menetluses

3.8 SmartLink-GP programmeerimine sissetungi juhtpaneelina

Joonis 6 – Sisendite/Väljundite tabel
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Sisendite ja väljundite vastaval programmeerimisel võib SmartLink-GP toimida sissetungi
juhtpaneelina. Näiteks:

Sissekäik

Tagumine tuba
Võtilüliti
armeeri/desarmeeri

LED või sumisti

Sireen

Ülaltoodud näites valvestatakse /vabastatakse valve alt sissetungi juhtpaneel võtilülitiga.
Kõik oleku vältel sissekäigule ja/või ruumi sisenditele tehtud oleku muudatused – mis ilmnevad
pärast programmeeritud viidet – aktiveerivad sireeni ja välimise LED-i ning genereerivad hääle ja
keskjaama kõned.
Süsteemi seadistamiseks käesoleva näidise järgi peate toimima järgmiselt:
1. luba SmartLink-GP sissetungi juhtpaneeli valik Parameetrite alt,
sissetungi juhtimise parameetrite (Parameters, Intrusion control parameters)
tabel: nii toimides seadistatakse sisend 5 automaatselt võtilülitit juhtima (tavaliselt avatud)
2. Programmeeri teised neli terminali nii, et sisendid on monitoorimiseks ning väljundid
aktiveerimiseks
3. Programmeeri Sündmuste tabelis (Events table) olevad sündmused kahe kasutatud sisendi iga
oleku jaoks
SmartLink-GP sissetungi juhtimise programmide tüüpilise ühenduse leiate lisatud
lülitusskeemis.Vaadake “Lisa A Lülitusskeemi näidis”. Süsteemi saab eemalolevatest
asukohtadest telefoni numbri abil valvestada/valve alt vabastada (vaadake peatükki
3 - 3.9 Sissetulevate ja väljaminevate kõnede seostamine toimingutega).

Par.

Kirjeldus

Märkus

Sisend - tüüp

Märkus:

Viite atribuudiga (Delayed attribute) sisendid ei
genereeri "oleku muutuse" sündmust
programmeeritud viite vältel (määratud
sissetungi juhtpaneeli parameetrite tabelis).
Sumisti tekitatud arv aeglaseid piikse viitab
sellele, et oleku muudatust on märgatud ning
programmeeritud viide on aktiivne.
Kiirfunktsiooniga (Instant attribute) sisendid
annavad oleku muutusest kohe märku ja
genereerivad vastava sündmuse.

Näiteks, sissekäigu sisendiga
viivitatakse piisavalt kaua, et kasutaja
jõuaks ruumi sissekäigu juures paikneva
sissetungi juhtimispaneeli
valvestamise/valve alt vabastamise
võtmelülitini.
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Par.

Kirjeldus

Märkus

Sisend – 24 h

Sisend – Liini lõpetamine

Liini lõpetamise liik määrab sissetungi juhtpaneeli sisendi olekute
loogika:

Kui 24h ei ole valitud, siis paneeli mitte valvestatud
oleku vältel monitooritakse ainult Lühist (Short-ciruit)
ja Rikkumist (Tamper). Juhul, kui 24h on valitud, siis
monitooritakse kõiki olukordi isegi juhul, kui paneel on
mitte valvestatud olekus.

Näiteks, see valik on
kasulik stressi ja seadme
rikkumise aruannete
korral.

3.9 Sissetulevate ja väljaminevate kõnede seostamine tegevustega

Joonis 7 – Telefoni numbrite funktsioonid
SmartLink-GP võib tuvastada kuni 100 telefoni numbrit. Helistaja ID-d võib rakendada
ainult GSM võrgus sissetulevate kõnede või SMS tekstide ja väljaminevate kõnede korral.
Helistaja ID peab olema lubatud, sest ilma selleta ei ole helistajat/saatjat võimalik tuvastada.
Sissetulevad kõned võivad toimuda ilma igasuguse efektita või neid võib programmeerida nii, et nad
aktiveerivad väljundeid või ühendatud sumistit. Sissetulevaid SMS tekste võib suunata
eelseadistatud numbrile, kasutada oleku kohta päringu tegemises või väljundite või ühendatud
sumisti aktiveerimiseks. Keelatud numbritele väljaminevaid kõnesid on võimalik blokeerida.
SmartLink-GP aktsepteerib viis metamärgiga numbrit, st märgiga ‘*’, mis aktsepteerib ükskõik millist
numbrit (nt “390611*” viitab kõigile “11” algavatele Rooma numbritele). Viis kõnesolevat numbrit
peavad nimekirjas paiknema esimesel viiel positsioonil.
Vaadake vastavate parameetrite näidiseid järgnevast tabelist.
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Tähelepanu: SmartLink-GP võib neid numbreid identifitseerida ainult GSM võrgus
sissetulevate kõnede, SMS tekstide või väljaminevate kõnede vältel.

Märkus:

Metamärgiga numbrite korral näidake numbreid kas rahvusvahelise
koodiga või ilma selleta (nt. “390611*” ja “0611*”).
Keelatud (black-list numbers) numbrite korral trükkige sisse number
koos rahvusvahelise koodiga (nt. “3906112211”) ilma sisestamata ‘+’
märki või “00”.
Kõigi teiste numbrite korral võite sisestada numbri kas vastava
rahvusvahelise koodiga või ilma selleta.

SmartLink-GP ei vasta kõnedele, kuid helistaja identifitseerimisel genereerib
spetsiaalse sündmuse (nt . aktiveerib väljundi) ja lõpetab kõne ainult siis, kui tagasiside helin on
nõutav (vaadake paragrahvi 3.7.3 Sisendid/Väljundid).Teistel juhtudel toimub kõne tavaliselt.
Helistaja ID (Caller ID) mittelubamise korral ei ole SmartLink-GP võimeline helistajat
tuvastama, ning seetõttu toimib nagu normaalse kõne korral.

Parameeter

SMS suunamine
(Divert SMS)

Kirjeldus

Näide

Selle valimisel suunab SmartLinkGP sissetulevad SMS tekstisõnumid
kõnesolevalt telefoni numbrilt
tulba pealkirjas viidatud telefoni
numbrile, st numbrile, mis on
Telefoniraamtus valitud kui Võtab
vastu suunatud sõnumeid.

Näiteks, võite 100-st võimalikust
telefoni numbrist määrata ühe
telefoni numbri SIM kaardi
teenuse pakkujale krediidi jäägi
sõnumi jaoks; nii saadetakse
määratud telefoni numbrile
hoiatused “Krediit lõppemas".

MÄRKUS
Tekst ei või sisaldada rohkem kui
70 tähemärki. Rohkem kui 70
tähemärki sisaldavad tekstid
katkestatakse poole pealt.
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Parameeter

Kirjeldus

Näide

Keelatud
numbrid
(black-list) sissetulevad

Selle valiku korral blokeeritakse teatud numbrilt
tulevad kõned. Loendi viies esimeses numbris
võib kasutada metamärki (nt “0611*). Sellisel
juhul blokeeritakse kõik märgitud numbritega
algavad sissetulevad kõned. Et näha kuidas
seade nende kõnedega toimib, vaadake
Hoiatus, number keelatud loendist (Black list
call warning).

Keelatud
numbrid väljaminevad

Selle valiku tegemisel blokeeritakse kõned
teatud numbrile. Loendi viies esimeses numbris
võib kasutada metamärki. Sellisel juhul
blokeeritakse kõik märgitud numbritega
algavatele numbritele väljaminevad kõned.

Helistaja ID –
väljundid 1- 5

Selle valiku tegemisel genereerib kõnesolevalt
numbrilt tulev kõne valitud IN&OUT väljundil
tegevuse. Tegevus(ed) toimuvad vastavalt
sisendi/väljundi aknas tehtud seadistustele.

Helistaja ID sumisti

Selle valiku tegemisel aktiveerib kõnesolevalt
numbrilt tehtud kõne SmartLink-GP sumisti, mis
väljastab ühesekundiliste intervallide jooksul
kolm piiksu. Juhul, kui kõne tuleb keelatud
numbrite loendist, siis väljastab SmartLink-GP
viis kuuldavat signaali.

Näiteks, võite blokeerida
vaenulikult telefoni
numbrilt või koodilt
tulevad kõned.
MÄRKUS
Peate sisestama vähemalt
kaks numbrit, millele
järgneb ‘*’ märk ning mitte
rohkem kui seitse numbrit
metamärke sisaldavate
numbrite korral.
Näiteks võite blokeerida
väljaminevad kõned
‘tasulistele numbritele’ (nt
"1661212", "899*", jne.)
MÄRKUS
Peate sisestama vähemalt
kaks numbrit, millele
järgneb ‘*’ märk ning mitte
rohkem kui seitse numbrit
metamärke sisaldavate
numbrite korral.
Näiteks, võite
programmeerida kõne, mis
avab värava või garaaži.
MÄRKUS
Kui väljundit on juba
seostatud ühe Lisas D
Keelatud sündmuste
loendis toodud
sündmusega, siis ei ole
võimalik seda käskluse
väljundina kasutada.
Näiteks, signaliseerib
kõnede suhtes, mis tulevad
tüütutelt helistajatelt või
spetsiaalsetelt telefoni
numbritelt.
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Par

Kirjeldus

Märkus

Helistaja ID –
Valvestamin
/Valve alt
vabastamine

Tehes selle valiku, ning kui SmartLink
sissetungi juhtimise vahend töötab, siis
kõnesolevalt numbrilt sissetulevad kõned
armeerivad/desarmeerivad paneeli (sisend
5) ja lõpevad automaatselt. Paneel saadab
tagasiside helina.

Näiteks, et vältida võtilüliti
kasutamist.
MÄRKUS
Sooritatud valvestamise/valve alt
vabastamise toimingu
kinnitamiseks saadab paneel 4 – 8
sekundi pikkuse tagasiside helina.

Ilma kasutaja
koodita SMS
funktsiooni
lubamine Out

Selle valiku korral aktsepteerib SmartLinkGP kõnesolevalt numbrilt ilma kasutaja
koodi sisestamata käsklusi SMS
tekstisõnumitena (ühe või enama IN&OUT
väljundi aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks). Tegevus(ed) toimuvad
vastavalt sisendi/väljundi aknas tehtud
seadistustele. Vaadake paragrahvi 3.12.3
Kasutaja koodi muutmine ja paragrahvi
3.5.4 Helistaja ID koodide seadistamine.
Selle valiku korral aktsepteerib SmartLinkGP sumisti aktiveerimiseks kõnesolevalt
numbrilt käsklusi SMS tekstisõnumitena
ilma, et kasutaja koodi oleks vaja
sisestada. Vaadake paragrahvi 3.12.6
Plaadil seadistatud sumisti aktiveerimine
ja paragrahvi 3.5.4 Helistaja ID koodide
seadistamine.
Selle valiku korral aktsepteerib SmartLinkGP kõnesolevalt numbrilt oleku päringuid
SMS tekstisõnumitena ilma, et kasutaja
koodi oleks vaja sisestada.
Vaadake paragrahvi 3.12.7
SmartLink-GP oleku päring.

Näiteks, et keskjaama dispetšer
saaks väljastada hoonesse
sisenemise keeldusid.

Ilma kasutaja
koodita SMS
funktsiooni
lubamine sumisti

Ilma kasutaja
koodita SMS
funktsiooni
lubamine Olek

Näiteks, et keskjaama dispetšer
saaks sumisti aktiveerida ja
hoiatada inimesi SmartLink-GP
kaitstud aladel eksiteerivate
häiresituatsioonide suhtes.

Näiteks, et hooldustehnik saaks
kontrollida SIM krediidi jääki ja
aku olekut.
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3.10 Sündmuse genereeritud tegevuste programmeerimine

Joonis 8 – Sündmuste tabel
Süsteemi tuumaks on sündmused ja need võimaldavad SmartLink-GP-l juhtida nii väliseid tingimusi
(nt sisendi signaale) kui ka sisemisis tingimusi (nt tühjenev aku).
Sündmused võivad genereerida järgmisi tegevusi:
• SMS tekstisõnumite saatmist
• Kontakt ID aruannete saatmist
• Häälsõnumite saatmist
• Väljundite aktiveerimist/deaktiveerimist
• Piiranguid ja käsklusi
SmartLink-GP juhib IN&OUT sisendi kohta (so 20 sündmust) nelja oleku muutumise sündmust ja teisi
SmartLink-GP poolt eelseadistatud sündmusi.
Märkus:

Selliste sündmuste hulgas on sellised rikke taastamise sündmused nagu aku taas
täislaetud. Sündmuse poolt ON olekusse ümberlülitatud bistabiilsed väljundid tuleb
taastada OFF olekusse, nt aku tühjenemine. Samuti võite kasutada Lihtsustatud
juhtimisvalikut. Vaadake paragrahvi 3.7 Sisendite ja väljundite programmeerimine
— IN&OUT”.

Sündmuse poolt genereeritud kõned võtavad terminalides 13-14 jätkuvate kõnede suhtes
eelispositsiooni. Kui sündmus toimub kestva kõne vältel, siis SmartLink-GP katkestab selle kõne,
võtab liini oma haldusesse, ning valib sündmusega seostuva numbri. Juhul, kui mitu sündmust
toimuvad peaaegu samal ajal, siis SmartLink-GP loob kõnede järjestuse (call queue) ning adresseerib
kõnesid kronoloogilses järjekorras. Näiteks, sisendi lühise sündmust võib programmeerida väljundi
aktiveerimiseks nii, et see toimiks lühistatud seadmel. Samuti võib keelatud numbrilt sissetuleva
kõne sündmuse programmeerida häälsõnumi saatmiseks.
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Parameeter

Kirjeldus

Nr.

Sündmuse number

Kirjeldus

Sündmuse kirjeldus

Sissetungi sisendi
loogika olek

Lubatud kui SmartLink-GP-d kasutatakse sissetungi
juhtpaneelina. See näitab sisendi juhitud olekuid (Ootel,
Häire, Lühis ja Rikkumine) vastavalt Sisendi/Väljundi tabelist
valitud tasakaalu liigile (balance type).
Sündmuse salvestamine Selle valiku korral salvestatakse kõnesolev sündmus koos
kuupäeva, aja ja kirjeldusega SmartLink-GP sündmuste
logisse. Logis on säilitatud 32 sündmust. Kui logi saab täis,
siis kirjutatakse uued sündmused automaatselt kõige
vanematest sündmustest üle. Säilitatud sündmusi saab Logi
tabelis vaadata, ning neid on võimalik vaadata teistest
parameetritest eraldi. Vaadake paragrahvi
3.3.6 Sündmuste logi vaatamine.

3.10.1 Sündmuse programmeerimise kustutamine
Programmeerimisvigade korral on sündmuste programmeerimist võimalik kustudada.
Kustutamise toimingu sooritamiseks valige vasakult alt Kustuta (Delete), klikake ühel või mitmel
grupil ning valige Delete: kõik valitud kastikesed kustutatakse.

3.10.2 Sündmuse genereeritud häälsõnumite saatmine
(vajalik on SmartLogos60)

Joonis 9 – Sündmuste tabel - Häälsõnumid
Iga sündmus võib genereerida ja saata ühe või rohkem häälsõnumeid spetsiaalsele
telefoni numbrile.
Selle võimaldamiseks peavad häälsõnumid olema seadistatud vastavalt paragrahvis
3.5.3 Häälvalimise sõnumite seadistamine (vaja on SmartLogos60 hääle plaati)
toodud juhistele. Sellisel juhul ilmub saadetava sõnumi kirjeldus sõnumite loendis.
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Näiteks, et hoiatada ühte või rohkem inimesi aktiivse sissetungi eest.
Parameeter

Kirjeldus

Häälvalimine

Kaust, mis sisaldab ‘häälsõnumi saatmine’
=parameeter
('send voice message') parameetreid.
seadistamata
Avamiseks klikake kaks korda: ilmuvad
järjestikulisi parameetreid sisaldavad
=mõned
tulbad. Sulgemiseks klikake kaks korda.
parameetrid on
seadistatud
Häälsõnumite tabelis määratud
Näiteks, et keskjaama
häälsõnumitele vastavad valiku
dispetšer saaks väljastada
kastikesed. Hiirega üle abitekstikasti ribal hoonesse sisenemise
(tooltip bar) paikneva vastava numbri
keeldusid.
liikudes ilmub sõnumi kirjeldus. Võite
valida mitu järjest mängitavat
häälsõnumit. Näiteks, võite lindistada ühe
ainukese "aaddressi" sõnumi, mis
lisatakse kõigile sündmuse sõnumitele.

Häälsõnumid

Telefoninumbrid

Valige Telefoniraamatus seadistatud
väljaminevate kõnede telefoni numbritele
vastavad valiku kastikesed. Hiirega üle
abitekstikasti ribal (tooltip bar) paikneva
vastava numbri liikudes ilmub numbri
kirjeldus.

Märkus

Selleks, et valida kas
sõnum jõuab vaid ühele
valitud telefoni numbrile
või kõigile numbritele
järjest, vaadake valikut
Helistage kõigile
häälnumbritele (Call all
voice numbers).

3.10.3 Sündmuste genereeritud SMS tekstide saatmine

Joonis 10 – Sündmuste tabel – SMS
Iga sündmus võib genereerida ja saata ühe või rohkem SMS tekstiõnumeid spetsiaalsele telefoni
numbrile.
Selle võimaldamiseks peavad SMS tekstisõnumid olema seadistatud vastavalt paragrahvis
3.5.2 SMS valimise sõnumite seadistamine toodud juhistele. Saadetava SMS teksti
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kirjeldus ilmub, kui liigute hiirega üle abikastikese ribal paikneva vastava numbri.
Näiteks, et hoiatada hooldustehnikut peaaegu tühja aku suhtes.
Parameeter

Kirjeldus

Märkus

SMS valimine

Kaust, mis sisaldab ‘SMS tekstisõnumi
saatmine’ ('send SMS text message’)
parameetreid. Avamiseks klikake kaks
korda: ilmuvad järjestikulisi parameetreid
sisaldavad tulbad. Sulgemiseks klikake
kaks korda.

SMS tekst

Sündmuse jaoks olemasolevate SMS
tekstisõnumite (SMS tabelis
eelseadistatud) loend.

Telefoninumbrid

Valige Telefoniraamatus seadistatud
väljaminevate kõnede telefoni numbritele
vastavad valiku kastikesed. Hiirega üle
abitekstikasti ribal paikneva vastava
numbri liikudes ilmub numbri kirjeldus.

=parameeter
seadistamata
=mõned
parameetrid on
seadistatud

3.10.4 Sündmuse genereeritud Kontakt ID (Contact ID) aruande saatmine

Joonis 11 – Sündmuste tabel – Kontakt ID
Iga sündmus võib genereerida ja saata Kontakt ID aruande spetsiaalsele telefoninumbrile.
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For example, an input zone alarm event to the central station.
Parameeter

Kirjeldus

Kontakt ID valija

Kaust, mis sisaldab Kontakt ID aruande
parameetreid. Klikka kaks korda
avamiseks: ilmuvad järjestikuseid
parameetreid sisaldavad tulbad.
Sulgemiseks klikka kaks korda.
Kontakt ID protokolli klass. Sündmuse
protokolli klass peab olema keskjaama
poolt kinnitatud.

Protokolli klass

Sündmuse kood
Kvalifitseerija

Märkus

2 –kohaline heksadetsimaalsüsteemi
kood
Uus (New) uue sündmuse korral,
Taastatud (Restored) tühistatud
sündmuse korral. Aruandes koodidena
New=1 ja Restore=3.

Telefoninumbrid Valige Telefoniraamatus seadistatud
väljaminevate kõnede telefoni
numbritele vastavad valiku kastikesed.
Hiirega üle abitekstikasti ribal paikneva
vastava numbri liikudes ilmub numbri
kirjeldus.

=parameeter seadistamata
=mõned parameetrid on
seadistatud

Keskjaam peab koodi
heakskiitma.

Selleks, et valida kas sõnum jõuab
vaid ühele valitud telefoni
numbrile või kõigile numbritele
järjest, vaadake valikut Helistage
kõigile häälnumbritele (Call all
voice numbers).

Kontakt ID vaikeseadistus
Valige vaike Kontakt ID alt vasakult: SmartLink-GP seadistab Kontakt ID
vaikekonfiguratsiooni kõigile sündmustele.
Sündmuse vaikekoodid on DCS (Digitaalne kommunikatsiooni standard)
rahvusvaheline aruande protokoll, näiteks:
Sündmus

Protokolli klass

Sündmuse kood

Kvalifitseerija

Aku peaaegu tühi

3

A2

1

Viitab
• 3=rike
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• A2= Aku peaaegu tühi (Low Battery)
• 1=Uus sündmus (New event)
Märkus:

Teil on võimalik luua spetsiaalse keskjaama vajadustele vastavaid “mudel” lahendusi
ning iga lahenduse jaosk on teil võimalik:
1. Valida vaike Kontakt ID aruande protokoll
2. Kohandada koodid keskjaama nõuetele
3. Printida Kontakt ID tabeli kasutades File, Print.

SmartLink-GP kasutamine sissetungi juhtpaneelina
Sisendil 5 (sissetungi paneeli valvestamine/valve alt vabastamine) toimunud oleku muutusega seotud
sündmusel ei ole Kontakt ID koodi.
Sisendil toimunud oleku muutustega seotud sündmustel on Kontakt ID koodid, mis sõltuvad sisendi
loogika olekust ja selle tasakaalust (balance):
Sisendloogika olek
Sissetungi juhtimine
Häire (Alarm)

Protokolli klass

Sündmuse kood

Kvalifitseerija

1

3A

1

Ootel (Standby)

1

3A

3

Rikkumine (Tamper)

1

44

1

Lühis (Short-circuit)

1

44

1

3.10.5 Sündmusele vastava väljundi aktiveerimine

Joonis 12 – Sündmuste tabel – väljundid
Iga sündmus võib impulsi või bistabiilse väljundi aktiveerida/deaktiveerida.
Selle võimaldamiseks peavad väljundid olema eelseadistatud vastavalt paragrahvi 3.7 Sisendite ja
väljundite programmeerimine — IN&OUT juhistele. Sellisel juhul ilmub väljundi kirjeldus valitavas
Väljundite loendis.
Näiteks, kui üleujutuse anduriga ühendatud väljundil toimub sündmus, siis on võimalik juhtvõrgust
veevarustus katkestada.
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Tähelepanu: Bistabiilsed väljundid (sündmuste poolt aktiveeritud) ei deaktiveeru
automaatselt pärast sündmuse kadumist. Peate programmeerima
deaktiveerimise valides selleks SmartLink-GP 41 programmeerimise vastava
‘taastamise’ sündmuse. Samuti võite kasutada lihtsustatud juhtimise valikut.
Vaadake paragrahvi 3.7 Sisendite ja väljundite programmeerimine — IN&OUT.

Parameeter
Väljundid

ON

OFF

Kirjeldus
Kaust, mis sisaldab väljundi aktiveerimise
parameetreid. Klikka kaks korda avamiseks:
ilmuvad järjestikuseid parameetreid
sisaldavad tulbad. Sulgemiseks klikka kaks
korda.
Valige kastikesed, mis vastavad
Sisendite/Väljendite tabelis konfigureeritud
sisenditele/väljunditeled. Selle valimisel
aktiveerivad nad vastava väljundi. Hiirega üle
abitekstikasti ribal paikneva vastava numbri
liikudes ilmub väljundi kirjeldus.
Valige kastikesed, mis vastavad
Sisendite/Väljendite tabelis konfigureeritud
sisenditele/väljunditeled. Selle valimisel
deaktiveerivad nad vastava väljundi. Hiirega
üle abitekstikasti ribal paikneva vastava
numbri liikudes ilmub väljundi kirjeldus.

3.10.6 Piirangu rakendamine pärast sündmust

Joonis 13 – Sündmuste tabel – Piirang
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Märkus
=parameeter seadistamata
=mõned parameetrid on
seadistatud
Kui väljund on impulssväljund,
siis muudab aktiveerimine
olekut ainult määratud ajaks.

Impulssväljundi
deaktiveerimine lõpetab kõik
väljaminevad impulssignaalid;
teistel juhtudel ei ole sellel
mingisugust mõju.

Programmeerimisjuhend

Iga sündmus võib rakendada piirangu ja genereerida käsklusi. Näiteks, GSM teenuse puudumise (No
GSM Service) sündmus lülitab valimise ümber püsiliinile (PSTN).
Parameeter

Kirjeldus

Valikud

Kaust, mis sisaldab Piirangu
parameetreid. Klikka kaks korda
avamiseks: ilmuvad järjestikuseid
parameetreid sisaldavad tulbad.
Sulgemiseks klikka kaks korda.

Püsiliini
(PSTN)
piirang

GSM võrgu
piirang

Tühista
kõnede
järjekord

Märkus
=parameeter seadistamata
=mõned parameetrid on
seadistatud

Selle valiku korral saadetakse kõik
sündmuse poolt genereeritud
väljaminevad kõned (häälsõnumid ja
Kontakt ID aruanded) püsiliinil (PSTN),
ignoreerides nii SmartLink-GP varuliini
funktsiooni ja GSM võrgu eelistuse
valikut.
Selle valiku korral saadetakse kõik
sündmuse poolt genereeritud
väljaminevad kõned (häälsõnumid ja
Kontakt ID aruanded) GSM võrku isegi
siis, kui püsiliin (PSTN) ei tööta.

Selle valiku korral ei ole seade
püsiliini mitte töötamise vältel
võimeline tegema kõnesid, mis on
sündmusega seotud.

Selle valiku korral katkestab sündmus
hetkel kestva kõne ning tühistab kõik
sündmuse genereeritud kõned.

Näiteks, see valik on kasulik siis,
kui kasutajad soovivad lõpetada
valehäirete poolt genereeritud
ebavajalikke kõnesid.

Selle valiku korral ei ole seade
GSM teenuse puudumise vältel
võimeline tegema sündmusega
seotud kõnesid.
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Parameeter

Kirjeldus

Märkus

Regulaarne
hoiatuse
piirang
(Periodic
warning
constraint)

Selle sündmuse valimisel
genereeritakse Progrmmeeritav
regulaarne sündmus (Programmable
periodic event).

Peida
väljaminev
kõne (Hide
outgoing call)

Selle valiku korral on kestev visuaalne/helisignaal sündmuse toimumise ajal
peidetud :
• LED On
• Kõne sündmuse algatamine
• Kõne sündmuse lõpetamine
Kui valides Kõne algatamise (Start call)
ja Kõne lõpetamise (End call)
sündmused valite Salvesta sündmuse
(Save event), siis need sündmused
salvestatakse isegi heli-/visuaalse
signaali väljajätmise korral.

Näiteks, võite programmeerida
sündmuse iga 24 h sees. 13ndal
tunnil, käivitatakse antud
piiranguga seotud oleku
muudatuse sündmus.
Prorgrammeeritav regulaarne
sündmus sunnitakse oma olekut
muutma. Järgmine sündmus
ilmneb 11 h pärast.
Näiteks, kui soovite varjata
röövimise vältel toimuvaid
SmartLink-GP kõnesid keskjaama.

3.11 Regulaarsete sündmuste programmeerimine

Joonis 14 – Programmeeritavate sündmuste tabel
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Teil on võimalik programmeerida korduvaid ja eelseadistatud sündmusi. Sündmuste (Events)
loend annab kolm programmeeritavat sündmust: regulaarne sündmus (näit Kontakt ID aruande
'Kõik hästi' saatmine) ja kaks eelseadistatud kuupäevadega sündmust (näit.‘Hooldus’ /või ‘SIM
aegumine’ meeldetuletussõnumi saatmine SMS teksti- või häälsõnumina).
Parameeter
Regulaarne
sündmus
(Periodic
event)

Kirjeldus

Valides Algata (Initialize) nupu alustab
SmartLink-GP programmeeritud
intervalli lugemist. Intervalli aegudes
põhjustab see esimese regulaarse
sündmuse. Algatab järjest teatud
sündmuse peale iga seadistatud
intervalli aegumist.
Hoolduse
Vastavalt seadistatud kuupäevale ja
sündmus
ajale algatab SmartLink-GP hoolduse
(Maintenance sündmuse.
event)
SIM aegumise Vastavalt seadistatud kuupäevale ja
sündmus
ajale algatab SmartLink-GP SIM
(SIM expiry
aegumise sündmuse.
event)

Märkus:

Märkus
Näiteks, et saata keskjaama
Kontakt ID aruanne 'Kõik hästi'.
Selle toimingu rakendamiseks
peab SmartLink-GP olema arvutiga
ühendatud.

Näiteks, paigaldajale ‘Hoolduse’
kohta meeldetuletuse saatmine
SMS tekstisõnumina.
Näiteks, kasutajale ‘SIM aegumise’
kohta meeldetuletuse saatmine
SMS tekstisõnumina.
MÄRKUS
Ainult itaalia GSM operaatoritele:
Iga kord, kui olete oma SIM
kaardile krediiti lisanud
(ettemakstud telefonikaarti
kasutades), uuendab SmartLink
meeldetuletuse kuupäeva nii, et
see langeb uue SIM kaardi
aegumise ajaga kokku
(uuendatakse iga kord kui krediiti
lisate).

Toodud näited on vaid soovitused. Programmeeritavad sündmused on täielikult
kohandatavad.
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3.12 SmartLink-GP kaugjuhtimine SMS tekstisõnumite kaudu
SmartLink-GP saab GSM võrgustikku kasutades juhtida kaugtelefonidelt
SMS tekstisõnumi käsklusi:
• Süsteemi valvestamine/valve alt vabastamine
• aktiveerib ühe või rohkem väljundeid
• aktiveerib sumisti
• saadab oleku päringule vastuse SMS tekstisõnumine
Kui väljund on juba seotud ühe ühe sündmusega, mis sisaldub Lisa D
Keelatud sündmuse loendis, siis ei saa seda käskluse väljundina kasutada.
Pöörake tähelepanu kasutaja koodi eristavatele tühimikele. Käsklused on
suurte tähtedega.

3.12.1 Kasutaja koodita käsklused
SmartLink-GP aktsepteerib ilma kasutaja koodi sisestamist nõudmata
sissetulevaid SMS käsklusi, mis tulevad telefoni numbritelt, mis on korralikult
programmeeritud Telefoni numbrite funktsioonide all, vaadake paragrahvi
3.9 Sissetulevate ja väljaminevate kõnede seostamine tegevustega.
3.12.2 Erinevate käskluste saatmine ühe SMS tekstisõnumiga
Ühes tekstisõnumis võib sisaldada erinevaid käsklusi (maksimum 70
tähemärki). Käsklused on üksteisest eristatud tühimikega.
Näide
<User Code> <OutputDescription_x> ON <OutputDescription_y> OFF
STATUS
Näide
“000122 Courtesy lights ON Garden sprinkler OFF STATUS”
(e “000122 Lisavalgustus SISSELÜLITATUD Kastmisvihmuti VÄLJALÜLITATUD
OLEK”)
Juhul, kui tagasiside on nõutav, siis kuvatakse järgmine sõnum:
"Courtesy lights OK Garden sprinkler OK”
3.12.3 Muuda kasutaja koodi
CODE <User Code> <NewUserCode>
Näide
“CODE 000122 000123”
Märkus:

Turvalisuse eesmärkidel kustutatakse vastav SMS sõnum SIM
kaardilt automaatselt peale selle kättesaamist.

See käsklus lubab kasutajal kasutaja koodi igal ajal muuta.
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3.12.4 Valvestamise/valve alt vabastamise paneel
• Paneeli valvestamine
SÜSTEEM AKTIIVNE (SYSTEM ON)
• Paneeli valve alt vabastamine
SÜSTEEM VÄLJALÜLITATUD (SYSTEM OFF)
• Salasõna kaitsvad valvestamise tegevused
<UserCode> SYSTEM ON
• Salasõna kaitsvad valvestamise alt vabastamise tegevused
<UserCode> SYSTEM OFF
Näide
“000122 SYSTEM ON”
Märkus:

Paneel saadab helistajale valvestamise toimingu kinnitamiseks 4
sekundit kestva (umbes) tagasiside helina või valvestuse alt vabastamise
toimingu kinnitamiseks 8 sekundit kestva (umbes) tagasiside helina.

3.12.5 Väljundi aktiveerimine
<User Code> <OutputDescription_x> ON
<User Code> <OutputDescription_y> OFF
Näide
“000122 Courtesy lights ON”
Märkus:
Kasutage väljundi kirjeldamiseks õiget formaati (suured tähed/väiksed tähed/tühimik).
Kui aktiveeritud väljund on monostabiilne, siis 'ON' käsklus algatab tavalise
monostabiilse tsükli.
Juhul, kui väljund on programmeeritud Sisendite/Väljundite tabelis, siis tagasiside vastuse andmiseks
saadab SmartLink-GP vastavalt vajadusele kas SMS tekstisõnumi või helina. Vaadake paragrahvi 3.7
sisendite ja väljundite programmeerimine — IN&OUT.
Kui tagaside vastus on nõutav, siis kuvatakse järgmine sõnum: "Courtesy lights OK” (e “Lisavalgustus
OK”)
3.12.6 Paneelil kinnitatud sumisti aktiveerimine
<UserCode> BEEP x
<UserCode> BEEP
X esindab paneelile kinnitatud sumisti signaali vältamist sekundites (1 - 7). Juhul, kui x jäetakse
välja, või kui kasutatakse vale formaati, siis väljastab sumisti ühesekundiliste intervallide jooksul 3
piiksu.
Näide
“000122 BEEP 5”
Juhul, kui väljund on programmeeritud Sisendite/Väljundite tabelis, siis SmartLink-GP saadab
agasiside andmiseks vastavalt vajadusele kas SMS tekstisõnumi või helina.
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Vaadake paragrahvi 3.7 Sisendite ja väljundite programmeerimine — IN&OUT.
Kui SMS tagaside vastus on nõutav, siis kuvatakse järgmine sõnum: "BEEP OK"
3.12.7 SmartLink-GP oleku päring
<UserCode> STATUS
SmartLink-GP vastab sellele sõnumile vastava informatsiooniga:
• Sisendite olek
• Püsiliini (PSTN) olek
• GSM võrgu olek
• Aku olek
• On/Off olek
• SIM krediidi jääk
Oleku päringu näide:
“000122 STATUS”
Näide SmartLink-GP vastusest:
INIM SmartLink-GP Rev. x.xx: IN x-x-x-x-x ; PSTN aa; GSM aa; PWR aa;
SYS aa; <GSM operator> REMAINING CREDIT ee.ee Euro (e. <GSM operaator> KREDIIDI JÄÄK)
Parameeter

Kirjeldus

Rev. x.xx

Paigaldatatud püsivara versioon

IN x-x-x-x-x

Sisendi väli (1,2,3,4,5) näitab vastavat
oleku numbrit (1=olek 1, 2=olek 2, jne.).

PSTN aa

Püsiliini (PSTN) olek OK=liin töötab, KO=
liin ei tööta või rike

GSM aa

GSM võrgu olek OK=liin töötab, KO= liin ei
tööta või rike

PWR aa

Aku olek OK=aku laetud, KO= aku ei tööta

SYS aa (ainult GP
mudelite jaoks,
kui Sissetungi
juhtimise vahend
on aktiivne)

Paneeli olek. ON=valvestatud,
OFF=valvestamata
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Näide: IN 2 1 1 4
Viitab Sisendile
1=olek 2, sisend
2=olek 1, etc.
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Parameeter

Kirjeldus

<GSM operator>
REMAINING
CREDIT ee.ee
Euro

GSM teenuse osutaja paring krediidi
kohta

Märkus

3.13 Seadme programmeerimine SMS sõnumite kaudu
Paigaldaja võib SIM kaarti kasutades sooritada vähem tähtsamaid
tegevusi nagu näiteks:
• väljundi programmeerimine
• sündmuse programmeerimine
• SMS sõnumi sisestamine/muutmine
• üldiste parameetrite seadistamine
• sisestada/muuta numbrit telefoni raamatus
Kui SmartLink on sisselülitatud (On), siis on võimalik programmeerida otseühenduses olles, SMS
sõnumite kaudu või off-line ning kui SmartLink on väljalülitatud (Off), on SIM kaardi
programeerimiseks võimalik kasutada mobiiltelefoni.
Maksimum arv kasutatavaid SMS sõnumeid sõltub SIM kaardist.
Täpsemalt: <SIMCapacity> -10 (näit kui SIM kaart võib sisaldada 40 SMS
sõnumit, siis võite kasutada kuni 30).
Tähelepanu: Kui sisestate parameetri kasutades nõutavast vähem numbreid
(näit: näuit väljundi 2 lubamiseks sisestate "01000" asemel
“0100”), siis parameetrit ignoreeritakse.

Märkus:

Parameetreid, mida te muuta ei soovi, võib jätta välja, kui need ei
ole sõnumi lõpus (näit: “EastLight,NO,B”). Siiski, peate alles jätma
‘,’ (koma) märgid siis, kui muutmata parameetrid ei ole sõnumi
lõpus (näit: “EastLight,NO,B,102,,,3”).
Kus määramata 0=disabled, 1=enabled.( e. 0=keelatud, 1=lubatud)
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3.13.1 Otseühenduses programmeerimine SMSi kaudu
Toimige järgmiselt:
1. Saatke sõnum <InstallerCode> PRG ON: SmartLink algatab
programmeerimise faasi.
2. Kõik LEDid vilguvad.
3. Saatke programmeerimise sõnum.
4. Saatke sõnum <InstallerCode> PRG OFF.
SMSi kaudu otseühenduses programmeerimine võib kesta kuni 60 minutit.
Kõik 24h sisendid (vaadake paragrahvi 3.8 SmartLink-GP programmeerimine
sissetungi juhtpaneelina) sunnitakse programmeerimise faasi vältel
ootel olekusse. See võimaldab paigaldajal SmartLinkil hooldustöid teha
ilma häiret genereerimata.
Kui programmeerimise faasis saadetud SMS sõnumite arv ületab
lubatud arvu, siis SmartLink ignoreerib üleliigseid sõnumeid ning väljub
programmeerimise faasist.
Tähelepanu: Kui te ei sulge programmeerimise sessiooni kasutades sõnumit “PRG
OFF”, siis jäävad 24h sisendid blokeeritud olekusse kuni 60minutiline
programmeerimise aeg lõpeb.

Märkus:

Seda SMS sõnumit võib saata ükskõik millises järjekorras. Kui soovite
taastada tootja vaikeseadistusi, siis peate esmalt kustutama SIM
kaardilt SMS sõnunumid ning seejärel lühistama tihvtid (vaadake
paragrahvi Vaikeseadistused). Alati on nõutav paigaldaja kood.

3.13.2 Off-line programmeerimine SIM kaardi kaudu
Järgige hoolikalt alljärgnevaid samme:
• Lülitage SmartLink välja
• Eemaldage SIM kaart ja sisestage see mobiiltelefoni
• Looge ja salvestage kõik sõnumid, mida soovite SIM kaardile salvestada
• Sisesta SIM kaart uuesti SmartLinki ja lülita see sisse
Käivitamisel salvestab SmartLink SIM kaardil kõik sõnumid ja muudab kõik seadistused vastavalt.
Juhul, kui off-line sessiooni ajal salvestatud SMS sõnumite arv ületab SIM kaardi mahu(<SIMCapacity>
-10), siis SmartLink ignoreerib üleliigseid sõnumeid.
Allesjäänud SMS sõnumite programmeerimiseks võite eelnevalt kirjeldatud protseduuri korrata.
Siiski, tehke seda alles siis, kui SmartLinki algusfaas on korralikult lõpetatud.
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3.13.3 Väljundi programmeerimine
SL OUT<OutputNum> <OutputDescription_x>,<Polarity>,<Type>,
<ONTime>,<Buzzer>,<LED>,<Feedback>
Näide
“SL OUT1 EastLight,NO,B,102,0,0,3”
Parameeter

Kirjeldus

Väljundi number (OutputNum)

1- 5

Väljundi kirjeldus (Output Description)

Kirjeldus

Polaarsus (Polarity)

NO=tavaliselt avatud (Normally open)
NC=tavaliselt suletud (Normally closed)
B=bistabiilne (bistable)
I=impulses (Pulse)
Sekundites (in seconds)

Type (Tüüp)
Aeg (OnTime)
Tagasiside (Feedback)

Märkus:

0=mitte ühtegi (None)
1=SMS
2=Helinad (Rings)
3=SMS+helin (SMS+ring)

Vaadake paragrahvi 3.7 Sisendite ja Väljundite programmeerimine —
IN&OUT parameetrite kirjeldamiseks.

3.13.4 Sündmuse programmeerimine
SL EV<EventNum> <VoiceNum>,<SMSNum>,
<VoiceMsg>,<SMSmsg>,<OUT_ON>,<OUT_OFF>,
<PSTNConstraint>,<GSMConstraint>,<ClearCallQueue>
Näide
“SL EV33 0000000001,0000000010,00010100,2,00100,00010,0,0,0”

Märkus:

Programmeerimise väljad (e.g.: 00000001) viitavad elemendi
positsioonile tarkvara liideses (näit: 1000000000 on telefoninumber 1,
0000000001 on telefoninumber 10). SIM kaardi kaudu
programmeeritud sündmusel on Salvesta sündmus (Store event)
valikuvõimalus kogu aeg lubatud.Vaadake paragrahvi 3.10 Sündmuse
genereeritud tegevuste programmeerimine parameetrite
kirjeldamiseks.
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Parameeter

Kirjeldus

Eventnum

1 - 46

Voicenum

VoiceMsg

Programmeerimise väli, mis lubab/keelab 10 häälsõnumi telefoni
numbrit
Programmeerimise väli, mis lubab/keelab 10 SMS sõnumi telefoni
numbrit
Programmeerimise väli, mis lubab/keelab kaheksa häälsõnumit

SMSmsg

SMS sõnum

OUT_ON

Programmeerimise väli, mis lubab viis väljundit

OUT_OFF

Programmeerimise väli, mis keelab viis väljundit

SMSnum

3.13.5 SMS sõnumi kirjutamine/muutmine
SL MS<SMSnum> <SMSText>
Näide
“SL MS7 Warning detector tamper” (e “SL MS7 Hoiatusanduri rikkumine”)

Parameeter

Kirjeldus

SMSnum

1 - 10

SMStext

SMS sõnumid 1 - 5 aktsepteerivad kõige rohkem 80 tähemärki, ülejäänud
sõnumid aktsepteerivad 40 tähemärki.

Märkus:

Vaadake paragrahvi 3.5.2 SMS valija sõnumite seadistamine
parameetrite kirjeldamiseks.

3.13.6 Üldiste parameetrite seadistamine
SL PAR <PSTNdown>,<CallAllVoice>,<Tonecheck>,<RemoveDigits>,
<AddAreaCode>,<InstallerCode>,<EnablePSTNanswerphone>,
<EnableGSManswerphone>, <DoubleCall>,<NumberofRings>
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Näide
“SL PAR 1,0,1,4,0735,2273,1,0,1,4”

Parameeter

Kirjeldus

PSTNdown
CallAllVoice

Lubab ‘PSTN liin ei tööta’ signaliseerimise
Helistab kõigile häälvalimise numbritele

Tonechek
RemoveDigits

Monitoorib liini tooni
Numbrite arv

AddAreaCode

Prefiksi lisamine

InstallerCode

Paigaldaja kood

EnablePSTNanswerphone

Lubab PSTN telefonivastaja

EnableGSManswerphone

Lubab GSM telefonivastaja

DoubleCall

Lubab topeltkõne vastuvõtmise

NumberofRings

Helinate arv

Märkus:

Turvalisuse tagamiseks kustutatakse vastav SMS sõnum pärast selle
kättesaamist SIM kaardilt automaatselt. Vaadake paragrahvi 3.6
SmartLink parameetrite seadistamine parameetrite kirjeldamiseks.

3.13.7 Telefoni numbri kirjutamine/muutmine

SL NUM<TelephoneNum> <number>
Näide
“SL NUM2 063333133”

Parameeter

Kirjeldus

Telephone num

Koht Telefoniraamatus, 1 - 10

number

Number muudetud

Märkus:

Vaadake paragrahvi 3.5.1 Väljaminevate kõnenumbrite seadistamine
parameetrite kirjeldamiseks.

SmartLink-GP programmeerimine

Programmeerimisjuhend
3.14 SmartLink-GP kaugjuhtimine DTMF toonide kaudu
SmartLink-GP aktsepteerib DTMF toonide käsklusi kaugtelefonidelt sissetulevate kõnede (kasutajalt
SmartLink-GP-le) ja püsiliinil (PSTN) või GSM võrgustikus väljuvate kõnede vältel (SmartLink-GP-lt
kasutajale) selleks, et:
• Sissetungi juhtpaneeli valvestada/valve alt vabastada
• Teha päringuid sisendite oleku kohta
• Aktiveerida väljundeid
• Tühistada kõnede järjekord
Kui on valitud Luba GSM telefonivastaja (Enable GSM answerphone), siis SmartLink-GP
vastab GSM võrgu sissetulevatele DTMF toonidele. Kui on valitud Luba PSTN telefonivastaja
(Enable PSTN answerphone), siis SmartLink-GP vastab püsiliinil (PSTN) sissetulevatele DTMF
toonidele. DTMF toone ignoreeritakse, kui kumbki eelnimetatud valikutest ei ole valitud. Mõlemaid
valikuid saab valida samaaegselt.
Märkus:

Püsiliini (PSTN) kõnede jaoks kontrolli Topeltkõne (Double call)
valiku seadistust. Vaadake paragrahvi 3.7 Sisendite ja väljundite
programmeerimine — IN&OUT.

Juhul, kui teete SmartLink-GP-le oleku päringu kõne ning teile saabub SmartLink-GP-lt näiteks
‘üleujutuse hoiatuse’ ('flood alarm') häälkõne, siis antakse teile automaatselt juurdepääs DTMF
režiimile, mille abil saate ‘üleujutuse ohu’ korral veevõrgust veevarustuse peatada.

3.14.1 DTMF tooni sekventsi saatmine
Kui helistate SmartLink-GP-le GSM võrgust või PSTN liinilt:
1. Tehke kõne.
Kui SmartLink-GP helistab teile:
1. Vajutage ‘#’
Juurdepääs DTMF menüüle:
2. Oodake 4 tagasiside piiksu (juurdepääsu kinnitamine)
3. #UserCode# (näit “#005122#”)
4. Oota tagasiside piiksu (juurdepääsu kinnitamine)
5. DTMF menüü juurde ligipääsemiseks vajuta ‘#’
6. Trüki sisse kontrollkood (‘0’, ‘1’, ‘4’, ‘5’)
7. Iga koodi puhul toimige täpselt alljärgnevatele spetsiaalsetele juhistele.
Märkus:

Juhul, kui valitud on (parameteetrite tabelist) Koodita DTMF menüü
valik (DTMF menu without code), ning te saate seadelt kõne, siis võite
kasutaja koodi sekventsis eirata jättes vahele sammud 3, 4, 5.
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Märkus:

Peamenüüsse tagasipöördumiseks võite igal hetkel vajutada ‘#’ või
vajutada ‘*’.

3.14.2 Süsteemi valvestamine ja valve alt vabastamine (#1)
Lubatud ainult juhul, kui Sissetungi juhtfunktsioon on korralikult programmeeritud.
Ootab DTMF
käsklust
*
kõne lõpetamiseks

Sissetungi seade ei
ole lubatud

Paneeli oleku
tuvastamine

Paneeli
valvestamine/valve alt
vabastamine

Ootab
1 piiks=paneel valvestamata
2 piiksu=paneel valvestatud

Märkus:

Ootab
1 piiks=paneel valvestamata
2 piiksu=paneel valvestatud

Valvestamise/valve alt vabastamise toimingu sooritamise kinnitamiseks
saadab paneel 4 -8 sekundit kestva helina.
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3.14.3 Päring sisendi oleku kohta (#4)
Peale menüü seadistamist trüki sisse “#4”: sisendi lugemise tulemusel väljastatakse olenevalt sisendi
olekust 1 - 4 piiksu:

Ootab DTMF
käsklust

*
kõne lõpetamiseks

Oota 2 piiksu

x=n. sisend
(1,2,3,4,5)
Ootab
1 piiks=olek 1
2 piiksu=ole k 2
3 piiksu=ole k 3
4 piiksu=ole k 4

Oota
1 piiks
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3.14.4 Väljundite aktiveerimine (#5)
Pärast menüü seadistamist trüki sisse“#5”:
Ootab DTMF
käsklust

*
kõne lõpetamiseks

Oota 2 piiksu
x=n. väljund
(1 - 5)

Keelava
sündmusega
seotud
väljund
Ootab
1 piiks= #vajutamisel
lülitub OFF olekusse
2 piiksu=#vajutamisel
lülitub ON olekusse

Oota:
1 piiks

Märkus:

Muuda oleku
nõuet

Numbriklahvi vajutamisel väljund olekut ei muuda, kuid muudab olekut
siis, kui vajutate toimingu kinnitamiseks nupul #. Juhul, kui väljund on juba
seotud ühe sündmusega, mis sisaldub Lisas D, siis seda ei ole võimalik
käskluse väljundina kasutada Keelatud sündmuste loend. Kui üritate
sellegipoolest väljundile käsklust esitada, siis väljastab seade kuuldava
vea signaali.

3.14.5 Kõne järjekorra tühistamine ja kestva kõne lõpetamine (#0)
Pärast menüü seadistamist trükkige sisse“#0”: seade lõpetab kestva kõne ja tühistab järjekorras
olevad kõned.

3.14.6 Kestva kõne lõpetamine
Pärast menüü seadistamist trükkige sisse ‘*’: seade katkestab kestva kõne.

3.14.7 Peamenüüsse tagasipöördumine
Pärast menüü seadistamist trükkige sisse ‘#’: seade valmistub vastuvõtma teisi DTMF toonide
käsklusi.
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Näidis lülitusskeem
Sissetungi kontroll

Näidis lülitusskeem

Lisa A

Programmeerimisjuhend
Seletus
• Kõik takistid @ 15K
• Tavaliselt avatav võtilüliti kontakt
• Sireen aktiveeritud “positiivne eemaldatud” (“positive removed”) poolt
• Seade peab olema maandatud (vaata terminali 12)
• NC1 = rikkumine (tamper), NC2 = häire (alarm)
Sisendi programmeerimine:
IO1-IO2
Tüüp: Viitega
Tasakaal (Balance): DEOL
Sündmused 1, 2, 4, 5, 6, ja 8 lülitavad väljundi 4 SISSE (ON)
Sündmused 3 ja 7 lülitavad 4 VÄLJA (OFF)
IO3
Tasakaal (Balance): EOL
Sündmused 9, 11 and 12 lülitavad väljundi 4 ON
Sündmus 10 lülitab väljundi 4 OFF
Väljundite programmeerimine:
IO4
Tüüp: Bistabiilne
Polaarsus: tavaliselt avatud
IO5
Juba programmeeritud valitud parameetri Luba sissetungi juhtimine (Enable intrusion control) poolt
Skeem illustreerib programmi, mis sisaldab:
• Kahte DEOL tsooni, mis omavad järgmisi funktsioone:
- kaks andurit (näit infrapunane, magnetkontaktid, jne.)
- rikkumine ja häire jooksevad tagasi samasse sisendisse
• Üks tasakaalustatud rikkumise tsoon selleks, et:
- tuvastada helisignaalseade rikkumist
- tuvastada esiplaadi eemaldamist
• üks häire väljund, kus lahtise kollektori väljund juhib ühte ainukest
polaarsuse ülemineku releed:
- isekäivituva välimise signaalkella käsklus
- sisemise signaalkella käsklus
• võtilüliti sisend juhtpaneeli valvestamiseks/valve alt vabastamiseks

Sissetungi kontroll
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Lisa B
Funktsioonid, mida SmartLink-G mudel ei halda
Funktsioonid ja seadistused, mida SmartLink-G mudel ei paku
Püsiliini liides (Land line (PSTN)
Interface)
Tooni kontroll
(Tone check)
Impulss valimine
(Pulse dialing)
Püsiliini telefonivastaja ja DTMF käskluste
haldamine (Land-line answerphone
and DTMF command
management)
Juurdepääs DTMF menüüle ilma kasutaja
koodita (Access to DTMF menu without
code)
GSM eelis (GSM priority)

GSM võrgu varuliinina toimiv püsiliin
(PSTN) (Land line (PSTN) as GSM
network reserve line)
SmartLogos60 plaadi ühendamine
(Connecting the
SmartLogos60 board)

Seade teostab hääl- / või digitaalse valimise ja püsiliini
(PSTN) telefonivastaja funktsioonie.
Enne numbri valimist kontrollib valimistooni.
Seadistab püsiliinile (PSTN) impulss valimise režiimi.
Vastab püsiliini (PSTN) kõnedele ja haldab DTMF poolt
aktiveeritud käskluste gruppi.

Lubab ilma kasutaja koodi nõudmata juurdepääsu DTMF
käsumenüüle.
Kasutab GSM võrku ‘GSM teenus töötab’ olekul vältel.
Lülitub umber püsiliinile (PSTN) ‘GSM teenus ei tööta’
oleku vältel.
Võite kasutada püsiliini (PSTN) GSM võrgu varuliinina.

SmartLogos60 plaadil on kõik hääleseaded.

GSM võrgu häälvalimine (GSM network
voice dialler)

Saadab äratuntavatele sündmustele GSM võrgus
vastuseid häälsõnumitena.

Püsiliini (PSTN) häälvalimine
(Land line (PSTN) voice dialler)

Saadab äratuntavatele sündmustele PSTN võrgus
vastuseid häälsõnumitena.

Call all voice numbers
(Helista kõigile hääle numbritele)

Kui SmartLogos60 on paigaldatud, siis genereerib see
kõnesid kõigile eelseadistatud häälvalimise numbritele.

Juhtpaneel (Control panel)
Sisestamise parameetrite
programmeerimine
(Programming entry
parameters)
Viide (Delay)

Töötab juhtpaneelina
Juhtpaneeli funktsiooni jaoks kasulik programmeerimine

Juhtpaneeli aktiivses olekus lubab sisenemise/väljumise
viidet.

Funktsioonid, mida SmartLink-G mudel ei halda

Programmeerimisjuhend

Lisa C
Smartlink-GP vaikeseadistused
SmartLink-GP vaikeseadistused:
• Krediidi limiit: € 5;
• Oleku sõnumi pealkiri: “INIM S_LINK”;
• Kõik IN&OUT terminalid on bistabiilsed, tavaliselt avatud väljundid.
• Kõik sündmused salvestatakse Sündmuste logis.
Järgmised sündmused genereerivad väljundi tegevusi:

Aku peaaegu tühi
Aku uuesti laetud
PSTN liin ei tööta
PSTN liin taastatud

GSM teenus ei tööta
GSM teenus taastatud
Ainult hädaabi kõned
Ainult hädaabi kõned
taastatud
Helin algab
Helin lõpeb

Lubatud parameetrid:
• ‘PSTN liin ei tööta’ hoiatuse lubamine;
• ‘GSM teenust ei ole’ hoiatuse lubamine;
• Bistabiilsete väljundite lihtsustatud juhtimine.
Koodid
• Paigaldaja kood (Installer code) 0000
• Kasutaja kood (User code) 0001
• Kliendi kood (Customer code) 0001
Seadme tootja poolsete vaikeseadistuste taastamine
Lühistage DB9 ülemineku tihvtid 2 ja 3 ning käivitage plaat.
Plaadi parameetrid, sealhulgas kõik sisendi kalibratsioonid, taastatakse 1 sekundiga
vaikeseadistustele.

Vaikeseadistused

Programmeerimisjuhend

Lisa D
Väljundi juhtimise keelatud sündmuste loend
(DTMFi, SMSi või
tuttava helistaja kaudu)
Juhul, kui Sündmuste tabelis olev sündmus seostub alljärgnevate sündmustega, siis on seda võimalik
aktiveerida/deaktiveerida ainult teise sündmuse ja mitte DTMF toonide, SMS teksti ega tuttava
helistaja poolt.
• Valija kõnede algatamine
• Aku peaaegu tühi
• Kõne järjekord täis
• Valve alt vabastamine
• Kõne ebaõnnestus püsiliinil (PSTN)
• Kõne ebaõnnestus GSM võrgus
• Valija kõned lõpetatud
• Valvestamine
• GSM teenus ei tööta
• Püsiliin ei tööta (PSTN)
• Toide sisselülitatud
• Aku uuesti laetud
• PSTN liin taastatud
• GSM teenus taastatud
• Ainult hädaabi kõned taastatud
• Ainult hädaabi kõned

Keelatud sündmuste loend

Programmeerimisjuhend
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