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Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-Sec GSM 33 
 

 
 

� Πλήρης εξοµοίωση τηλεφωνικής γραµµής προκειµένου να επιτευχθεί επικοινωνία µεταξύ 
συστήµατος συναγερµού και κέντρου λήψης σηµάτων (contact id, ademco 4+2, κ.α. DTMF 
format επικοινωνίας). 

 
� Εφεδρική επικοινωνία (µέσω GSM κλήσης φωνής,SMS,GPRS) κατά την διακοπή της 

σταθερής τηλεφωνικής γραµµής. 
 

� Αποστολή µηνύµατος SMS προς έως πέντε χρήστες, σε περίπτωση συναγερµού ή 
οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (όπλιση/αφόπλιση, πυρανίχνευση, κ.α.) 

 
� Αποστολή σήµατος προς το κέντρο λήψης σηµάτων και/ή αποστολή SMS προς έως τρεις 

χρήστες, σε περίπτωση διακοπής/κόψιµο της σταθερής τηλεφωνικής γραµµής PSTN 
(πρωτόκολλο Contact - id µε σήµα ορισµένο από τον χρήστη ). 

 
� ∆υνατότητα ελέγχου επικοινωνίας GPRS - PING ανά χρονικό διάστηµα, 1 έως ∞ 

δευτερολέπτων. Το σήµα Contact id που στέλνει το σύστηµα ορίζεται από τον χρήστη 
σύµφωνα µε τους πίνακες του πρωτοκόλλου contact - id. Με τη λειτουργία αυτή, το κέντρο 
λήψης σηµάτων µπορεί να επιτηρεί συνεχώς* την αρτιότητα της επικοινωνίας, µεταξύ 
συστήµατος συναγερµού και κέντρου λήψης σηµάτων.  

  
� ∆ιαθέτει τρεις εξόδους που ενεργοποιούνται µε µήνυµα SMS από τον χρήστη. Με τη 

λειτουργία αυτή µπορούµε να χειριστούµε διάφορες συσκευές (π.χ. ενεργοποίηση 
ηλεκτρικών συσκευών, όπλιση συστήµατος συναγερµού, κ.α.) 

 
� ∆ιαθέτει τρεις εισόδους. Όταν αλλάζει η κατάσταση της εισόδου, η συσκευή στέλνει µήνυµα 

SMS (προς έως τρεις χρήστες). Π.χ. εντολή από διακοπή λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής, 
εντολή από όπλιση συστήµατος, αφόπλιση συστήµατος κ.α.) 

 
� Το i-Sec GSM 33 µπορεί να ενεργοποιήσει µια από τις εξόδους του, όταν µπλοκαριστεί η 

λήψη σήµατος κινητής τηλεφωνίας (π.χ. από συσκευή GSM jammer) ή όταν αφαιρεθεί η 
κάρτα κινητής τηλεφωνίας από την υποδοχή της. Στη συνέχεια µπορούµε να οδηγήσουµε 
την έξοδο αυτή σε ζώνη του συστήµατος συναγερµού προκαλώντας συναγερµό.   

 
� Αποστολή σήµατος Contact – id ορισµένου από τον χρήστη, προς το κέντρο λήψης 

σηµάτων όταν οποιαδήποτε είσοδος. 
 

� ∆υνατότητα αυτόµατης επανεκκίνησης του i-Sec GSM 33 (δεν µπορεί να συνυπάρχει µε 
την λειτουργία των εξόδων !!) 
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Εγχειρίδιο χρήσης  
 
Οδηγίες ασφαλείας 
 
Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί  η ασφάλεια του χειριστή των ανθρώπων 
που βρίσκονται στο χώρο: 
 

• Η µονάδα επικοινωνίας ET 082 (αναφέρεται ως σύστηµα η συσκευή), περιέχει έναν ποµπό/δέκτη σηµάτων 
που λειτουργεί σε συχνότητες δικτύου GSM 850/9001800/1900.  

• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε σηµεία που µπορεί να επηρεάσει την λειτουργία άλλων συσκευών και να 
προκαλέσει κίνδυνο. 

• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικές συσκευές, εάν αυτό αναφέρεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας 
της ιατρικής συσκευής. 

• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε επικίνδυνο περιβάλλον. 
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, σε περιβάλλον µε χηµικά ή σε συνθήκες έντονου 

κραδασµού. 
• Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε µόνοι σας τη συσκευή. 
• Η ετικέτα του συστήµατος βρίσκεται στην κάτω µεριά της συσκευής. 
 
  

 

 Η συσκευή I-SEC GSM 33 τοποθετείτε σε περιοχή περιορισµένης πρόσβασης. Οποιαδήποτε επισκευή της 
συσκευής θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό.  
 

 Η τροφοδοσία της συσκευής θα πρέπει να αφαιρείτε πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης ή συντονισµό. Η 
εγκατάσταση ή ο συντονισµός δεν θα πρέπει να γίνονται µε άσχηµες καιρικές συνθήκες.   
 

 Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείτε µε τροφοδοτικό 10-24 V DC 300 mA  το οποίο θα συµφωνεί µε το 
πρότυπο LST EN 60950-1. 
 

 Η συσκευή µπορεί να τοποθετηθεί µε εξωτερικό 
τροφοδοτικό µόνο µέσα στο δωµάτιο εγκατάστασης µε αυτόµατη 
ασφάλεια διακοπής κυκλώµατος, 2 επαφών για περίπτωση 
βραχυκυκλώµατος (ελάχιστη απόσταση επαφών 3mm) 
 
 
 
 
 
 
 

 Κάθε άλλη συσκευή που συνδέεται µε τη µονάδα I-SEC GSM 33 (Η/Υ, αισθητήρια, ρελέ, κ.α.) θα πρέπει να 
συµφωνεί µε το πρότυπο LST EN 60950-1. 
 

 Τύπος ασφάλειας επαναφοράς – miniSMDC 500 mA. Μία καµένη ασφάλεια δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον χρήστη. Η ασφάλεια αντικατάστασης θα πρέπει να είναι ίδιου τύπου µε αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής.  
 

 Η συσκευή I-SEC GSM 33 µπορεί να τροφοδοτηθεί απευθείας από µπαταρία 12 V. Η χωρητικότητα της 
µπαταρίας πρέπει να είναι περίπου/ίση µε 7 Ah. 
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Περιορισµένη ευθύνη  
 
   Ο αγοραστής θα πρέπει να συµφωνεί 
πως η συσκευή θα περιορίσει τον κίνδυνο 
πρόκλησης φωτιάς, κλοπής, άλλων αιτιών. 
Παρ όλα αυτά δεν εγγυάται ως προς αυτά 
τα περιστατικά. Η i-Sec δε φέρει καµία 
ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια 
χρηµάτων που θα προκύψει κατά τη χρήση 
του συστήµατος. Η ευθύνη της i-Sec 
περιορίζεται, σύµφωνα µε τους τοπικούς 
νόµους στην αξία της συσκευής. Επίσης η 
i-Sec δεν ευθύνεται για κακής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών από τους παρόχους 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS 
(π.χ. κάλυψη-σήµα).  
 
 
Εγγύηση κατασκευαστή 
 
   Το σύστηµα καλύπτεται από εγγύηση 24 
µηνών καλής λειτουργίας από την i-Sec. 
   Η περίοδος έναρξης της εγγύησης ξεκινά 
από την στιγµή αγοράς του προϊόντος από 
τον τελικό χρήστη. Η εγκυρότητα της 
εγγύησης έγκειται στην τήρησης των 
κανόνων ασφαλείας και των οδηγιών, που 
προστάζει το εγχειρίδιο εγκατάστασης. 
   Η εγγύηση ακυρώνεται εάν η συσκευή 
εκτεθεί σε χηµικές ουσίες, υγρασία, υγρά, 
µηχανικές καταπονήσεις ή άλλες 
επικίνδυνες συνθήκες περιβάλλοντος.  

 
 
Περιεχόµενα συσκευασίας 
 
Συσκευή i-Sec GSM 33........................1τεµ 
Οδηγίες χρήσης i-Sec GSM 33............1τεµ 
Κεραία GSM..........................................1τεµ 
Εξαρτήµατα γρήγορης ανάρτησης........4τεµ 
 
 
Σχετικά µε το εγχειρίδιο χρήσης 
 
Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει την 
λειτουργία και την  εγκατάσταση της 
συσκευής επικοινωνίας i-Sec GSM 33. 
Είναι σηµαντικό να διαβάσετε τις οδηγίες 
χρήσης πριν τον προγραµµατισµό και τη 
χρήση του συστήµατος. 
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1. Γενικές πληροφορίες  
 
Η συσκευή επικοινωνίας i-Sec GSM 33 είναι ένα µέσο µεταφοράς σηµάτων από το σύστηµα συναγερµού, προς το 
κέντρο λήψης σηµάτων µέσω : 
 

• PSTN σταθερής τηλεφωνικής γραµµής (κλήση φωνής) 
• GSM δίκτυο (κλήση φωνής) 
• GSM δίκτυο (κλήση φωνής) ή/και αποστολή µηνύµατος SMS µε περιστατικά του συστήµατος συναγερµού 

στους χρήστες 
• GPRS δίκτυο (αποστολή δεδοµένων ψηφιακής µορφής) 

 
I-SEC GSM 33 εφαρµογές και χαρακτηριστικά : 
 

• Συµβολή στην προστασία της ιδιοκτησίας 
• Αποστολή δεδοµένων προς το κέντρο λήψης σηµάτων µέσω GSM/GPRS ή/και αποστολή µηνύµατος SMS σε 

προκαθορισµένους τηλεφωνικούς αριθµούς 
• Εφεδρική επικοινωνία (GSM/GPRS) κατά την απώλεια της σταθερής τηλεφωνικής γραµµής PSTN 
• Επίβλεψη κοψίµατος καλωδίου σταθερής γραµµής PSTN ή αποσύνδεσή της (αποστολή σήµατος στο κέντρο 

λήψης σηµάτων ή/και αποστολή γραπτού µηνύµατος SMS στους χρήστες ή/και ενεργοποίηση εξόδου του i-
Sec GSM 33). 

• Η συσκευή παρέχει κατάλληλες συνθήκες κλήσης για αποµακρυσµένη ρύθµιση συστήµατος συναγερµού 
µέσω τόνων DTMF (Εφόσον υποστηρίζεται από το σύστηµα συναγερµού)  
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1.1 Περιγραφή λειτουργίας  
 
Η συσκευή επικοινωνίας GSM/GPRS I-SEC GSM 33, µεταφέρει δεδοµένα από το σύστηµα συναγερµού προς το 
κέντρο λήψης σηµάτων, µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS, είτε ενηµερώνει προκαθορισµένους χρήστες 
µέσω σύντοµου µηνύµατος SMS. Το επόµενο διάγραµµα δείχνει τους τρόπους επικοινωνίας που υποστηρίζονται από 
τη συσκευή. 
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Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για απευθείας µεταφορά δεδοµένων από το σύστηµα συναγερµού προς το 
κέντρο λήψης σηµάτων µέσω σταθερής τηλεφωνικής γραµµής PSTN. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την επίβλεψη 
της τηλεφωνικής γραµµής µε δυνατότητα αναφοράς αντίστοιχου σήµατος, στο κέντρο λήψης σηµάτων σε περίπτωση 
απώλειας/διακοπής της PSTN τηλεφωνική γραµµής. Ανάλογα µε τον τρόπο επικοινωνίας και τη ρύθµιση, το 
περιστατικό αυτό µπορεί να αναφερθεί µέσω : 
 

• Μηνύµατος SMS σε προκαθορισµένο χρήστη (µέθοδος SMS) 
• Μεταφορά σήµατος στο κέντρο λήψης σηµάτων µέσω δικτύου GSM (µέθοδος κλήσης φωνής) 
• Μεταφορά σήµατος στο κέντρο λήψης σηµάτων µέσω δικτύου GPRS (µέθοδος GPRS) 
• Ενεργοποίηση εξόδου της συσκευής όταν κοπεί η τηλεφωνική γραµµή PSTN  

 
Σε περίπτωση αποτυχίας της γραµµής PSTN, η συσκευή εναλλάσσει τον τρόπο επικοινωνίας στην προκαθορισµένη 
µέθοδο, µέχρι να αποκατασταθεί η γραµµή PSTN. 
Η συσκευή i-Sec GSM 33 υποστηρίζει αµφίδροµη µορφή επικοινωνίας, καθιστώντας εφικτή την αποµακρυσµένη 
ρύθµιση του συστήµατος συναγερµού µέσω DTMF τόνων. Η µέθοδος κλήσης DTMF θα πρέπει να υποστηρίζεται και 
να είναι ενεργοποιηµένος στο σύστηµα συναγερµού. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην βοηθητική ενότητα του λογισµικού Configuration tool.     
 
 

1.2 Είσοδοι και έξοδοι 
 
Η συσκευή i-Sec GSM 33 διαθέτει 3 ψηφιακές εισόδους (ΝΟ – normally open)  για σύνδεση οποιασδήποτε  
ηλεκτρικής συσκευής έτσι ώστε να αναφέρεται η κατάστασή της (on/off). Στην περίπτωση διέγερσης µιας εισόδου από 
µια ηλεκτρική συσκευή, η συσκευή i-Sec GSM 33 µπορεί να στείλει µήνυµα SMS σε έως τρεις προκαθορισµένους 
χρήστες αναφέροντας την κατάστασή της (on/off). Επίσης είναι δυνατή η σύνδεση προγραµµατιζόµενης εξόδου / 
PGM του συστήµατος συναγερµού προκειµένου να ενηµερώνεται ο χρήστης σχετικά µε την κατάσταση του 
συστήµατος (οπλισµένο/αφοπλισµένο) 
 
Η συσκευή διαθέτει επίσης 3 ψηφιακές εξόδους µε τις οποίες ο χρήστης µπορεί να ελέγχει µέχρι τρεις ηλεκτρικές 
συσκευές (π.χ. θέρµανση, φωτισµός, θερµοσίφωνας, κ.α.). Οι έξοδοι µπορούν να διεγερθούν είτε µέσω µηνυµάτων 
SMS από χρήστες που διαθέτουν σωστό κωδικό SMS είτε αυτόµατα σε περίπτωση απώλειας/επαναφοράς PSTN 
γραµµής.  
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην βοηθητική ενότητα του λογισµικού Configuration tool. 
 
 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
2.1 Ηλεκτρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά 
 
Τάση τροφοδοσίας 10 – 24V DC 300mA µέγιστο 
Απαίτηση ρεύµατος σε κατάσταση αναµονής 120mA µέγιστο 
Μέγιστη απαίτηση ρεύµατος 700mA µέγιστο 
Συχνότητα modem GSM 850/900/1800/1900 MHz 
Τύπος επικοινωνίας Κλήση φωνής, SMS, GPRS 

Πρωτόκολλα που υποστηρίζονται 
CONTACT ID, 4+2, SIA IP, SCANCOM, EGR100, 
KRONOS 

Μέγιστος αριθµός χρηστών αποστολής περιστατικών µε 
µήνυµα SMS 

5 

Αριθµός εισόδων συσκευής 3 
Μέγιστος αριθµός χειριστών, εισόδων / εξόδων  3 
Τύπος επαφών εισόδου Ν.Ο. (normally open) 
Επιτρεπτή τάση εισόδων Τάση: 0 ... 1,45V, Ρεύµα: 0.6 ... 0.8mA 

Κύκλωµα εξόδων C1 – C3 

 

Έξοδος ανοιχτού συλλέκτη. 
Η επαφή εξόδου οδηγείται 
στο COM κατά τη διέγερσή 
της. 

∆ιαστάσεις 130 x 73 mm 
Θερµοκρασία λειτουργίας -20 … +55 oC 
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Παραγόµενη τάση τηλεφωνικής γραµµής 18 V 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστ παραγόµενης τηλεφων γραµµής Τάση: 18V, Ρεύµα: 25 mA, Αντίσταση: 600Ω 
Μέγιστα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τηλεφωνικ γραµµής Τάση: 30V, Ρεύµα: 50 mA 
Τόνος κλήσης τηλεφωνικής γραµµής 350 Hz 

 
 

 
 
 
 

 
2.2 Κύρια µονάδα, συνδέσεις, λειτουργικότητα των Pin-Led 

 
2.2.1 Λειτουργία κύριας µονάδας   

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Συνδέσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSM MODEM Προσαρµογέας GSM δικτύου 850/900/1800/1900 MHz  

Κάρτα SIM  Υποδοχή κάρτας SIM 

Κεραία GSM κεραία µε τύπο βύσµατος SMA 

Ασφάλεια  Τύπος ασφάλειας – miniSMDC 500mA 

USB Θύρα mini USB 

DC+ Σύνδεση τροφοδοσίας +12V  

COM Επαφή γείωσης – Κοινή επαφή 

RING Επαφή σύνδεσης συστήµατος συναγερµού RING 

TIP Επαφή σύνδεσης συστήµατος συναγερµού TIP 

L1 – L4 Σύνδεση PSTN η PBX (σύµφωνα µε την εφεδρική µέθοδο) 

C1 – C3 Έξοδοι συσκευής 

Z1 – Z3 Είσοδοι συσκευής 
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2.2.3 Λειτουργικότητα των Pin 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Λειτουργικότητα των Led 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEF Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων 

SET Για ρύθµιση Βασικής µεθόδου επικοινωνίας  

MODE Για ρύθµιση Βασικής µεθόδου επικοινωνίας  

JP8,JP9 Για απευθείας µετάδοση δεδοµένων µέσω PSTN  

UART Για ανάκτηση ιστορικού σφαλµάτων 

PROG ∆εν χρησιµοποιείται  

∆ραστηριότητα συσκευής 

Off Χωρίς τροφοδοσία 

Αναβοσβήνει πολλές φορές ανά 
δευτερόλεπτο 

∆εν υπάρχει κάρτα SIM ή λάθος τοποθέτηση 

STATUS 

On Η συσκευή λειτουργεί κανονικά  

Κατάσταση συσκευής 

Off Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής  

Αναβοσβήνει πολλές φορές ανά 
δευτερόλεπτο 

Η συσκευή στέλνει δεδοµένα από το σύστηµα 
συναγερµού, προς το κέντρο λήψης σηµάτων 

(Μόνο σε κατάσταση επικοινωνίας) 

INFO 

On Η συσκευή αποκωδικοποιεί δεδοµένα 

Ποιότητα σήµατος δικτύου GSM 

Off Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο 

Αναβοσβήνει ανά 3 δευτερόλεπτα Κακή λήψη σήµατος 

Αναβοσβήνει ανά 1 δευτερόλεπτο Ικανοποιητική λήψη σήµατος 

Αναβοσβήνει πολλές φορές ανά 
δευτερόλεπτο 

Καλή λήψη σήµατος 

GSM 

On Εξαιρετική λήψη σήµατος 
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2.3 Κύκλωµα συνδέσεων 
 
 

 
 

 
 

3. Εγκατάσταση 
 
Η συσκευή µπορεί να εγκατασταθεί σε µη – εύφλεκτο µεταλλικό κουτί, µαζί µε το σύστηµα συναγερµού. Όταν 
χρησιµοποιείται µεταλλικό κουτί, είναι απαραίτητο να χρησιµοποιείται καλώδιο γείωσης (κίτρινο / πράσινο). Για τη 
σύνδεση επικοινωνίας χρησιµοποιείστε καλώδιο διατοµής 0.5 mm2. Για τη σύνδεση εισόδων/εξόδων 
χρησιµοποιείστε καλώδιο διατοµής 0.5 mm2, για εγκατάσταση µήκους έως 100 µέτρων.    

 
 
Εγκατάσταση συσκευής και προετοιµασία χειρισµού: 
 

� Βιδώστε τη συσκευή στο µεταλλικό κουτί εγκατάστασης 
� Τοποθετείστε την  κάρτα SIM στην υποδοχή εισόδου της και βεβαιωθείτε πως δεν προστατεύεται από 

κωδικό προστασίας PIN. Το τελευταίο µπορεί να επιβεβαιωθεί, εισάγοντας την κάρτα, σε συσκευή κινητού 
τηλεφώνου και πηγαίνοντας στο αντίστοιχο µενού ασφάλειας της συσκευής κινητής τηλεφωνίας. ∆εν θα 
πρέπει να υπάρχουν αποθηκευµένα µηνύµατα στην κάρτα SIM. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστηµα δεν είναι συµβατό µε κάρτες SIM 3G. Μόνο κάρτες 2G και κάρτες 3G µε επιλεγµένο 
προφίλ 2G, υποστηρίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον πάροχο του δικτύου 
GSM. 
 

� Συνδέστε την κεραία GSM. Προτείνεται η κεραία να τοποθετείται µε κάθετο προσανατολισµό σε απόσταση 1µ 
από οποιοδήποτε µεταλλικό αντικείµενο. Επίσης προτείνεται να µην τροφοδοτείται τη συσκευή χωρίς την 
παρουσία της κεραίας. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη τοποθετείτε την κεραία µέσα σε µεταλλικό κουτί. Επίσης για καλύτερη ποιότητα ήχου, 
προτείνεται η τοποθέτηση της κεραίας µακριά από συσκευές που προκαλούν ηλεκτροµαγνητικές 
παρεµβολές (π.χ. ηλεκτρικός κινητήρας κ.α.). 
 

� Συνδέστε το κύκλωµα, βάση του επιθυµητού τρόπου επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στην ενότητα 4.Τρόποι επικοινωνίας. 

 
Η επαφή COM της συσκευής i-Sec GSM 33 και η 
αντίστοιχη του συστήµατος συναγερµού πρέπει να είναι 
συνδεδεµένες. 
Οι είσοδοι Ζ1 – Ζ3 της συσκευής i-Sec GSM 33 
συνδέονται στις προγραµµατιζόµενες εξόδους PGM του 
συστήµατος συναγερµού (π.χ. PGM που διεγείρεται µε 
την όπλιση του συστήµατος) ή µέσω ρελέ σε ηλεκτρικές 
συσκευές που ελέγχονται. 
Οι έξοδοι C1 – C3 της συσκευής, συνδέονται στην  
<< είσοδο >> συσκευών που θέλουµε να ελέγξουµε  
(π.χ. θέρµανση, φωτισµός, ηλεκτρικές θύρες, κ.α.) ή σε 
ζώνη συναγερµού τύπου arm/disarm προκειµένου να το 
οπλίσουµε αποµακρυσµένα το σύστηµα. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Πριν συνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής  i-Sec 
GSM 33 στις επαφές τροφοδοσίας του συστήµατος 
συναγερµού, βεβαιωθείτε πως µπορούν να 
παρέχουν µέγιστο ρεύµα 700 mA. ∆ιαφορετικά, 
τοποθετείστε εξωτερική µονάδα τροφοδοσίας. 
Προτείνεται η σύνδεση στην µπαταρία του 
συστήµατος συναγερµού.   
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� Το σύστηµα θα πρέπει να ξεκινήσει σε λιγότερο από ένα λεπτό. Το LED GSM αρχικά θα αναβοσβήνει και στη 
συνέχεια θα παραµένει σταθερά αναµµένο για να δείξει επιτυχή σύνδεση στο δίκτυο GSM. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτείνεται η επιλογή ίδιας εταιρίας παροχής δικτύου κινητής τηλεφωνίας, τόσο για τη συσκευή I-SEC 
GSM 33 όσο και για τον χρήστη-αποδέκτη του µηνύµατος SMS. Αυτό διασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό την γρήγορη 
αποστολή των µηνυµάτων SMS και την επίτευξη άρτιας κλήσης φωνής. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να διασφαλίσετε µέγιστη σταθερότητα και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, προτείνεται να µη 
χρησιµοποιείται κάρτες SIM προπληρωµένου χρόνου οµιλίας. Εάν το υπόλοιπο δεν επαρκεί, η συσκευή δεν θα 
καταφέρει να ειδοποιήσει το κέντρο λήψης σηµάτων ή να αποστείλει µηνύµατα ενηµέρωσης SMS. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τροφοδοσία θα πρέπει να αφαιρείται πριν από κάθε είδους εργασία. 

 
 

 
 
 
 

4. Τρόποι επικοινωνίας 
 

Η συσκευή επικοινωνίας i-Sec GSM 33 υποστηρίζει Βασική και Προηγµένη κατάσταση επικοινωνίας σε συνδυασµό 
µε διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Η βασική κατάσταση επικοινωνίας προτείνεται όταν χρειάζεται µία µορφή 
εφεδρικής επικοινωνίας. Η προηγµένη κατάσταση προτείνεται όταν απαιτούνται περισσότερες από µία  εφεδρικές 
µορφές επικοινωνίας. Να σηµειωθεί πως µερικά πρωτόκολλα επικοινωνίας του συστήµατος συναγερµού, δεν 
υποστηρίζονται στην Βασική κατάσταση επικοινωνίας. 
 
 

Καταστάσεις και µέθοδοι επικοινωνίας 
Βασική κατάσταση Προηγµένη κατάσταση 

Μέθοδος Πρωτόκολλο Μέθοδος Πρωτόκολλο 

Κλήσεις φωνής 
(GSM κλήση φωνής) 

 
Ademco Contact ID*, 4+2 

 

 
Κλήσεις φωνής (GSM 

κλήση φωνής – 
αποθήκευση δεδοµένων) 

 

 
Ademco Contact ID  

 

SMS (σε έως 5 χρήστες)* 

 
Ademco Contact ID* 

(µετατροπή σε κείµενο 
κατανοητό για τον 

χρήστη) 
 

SMS (έως 5 χρήστες)* 

Ademco Contact ID* 
(µετατροπή σε κείµενο 
κατανοητό για τον 

χρήστη) 

GPRS (µέχρι 1 διεύθυνση 
IP) 

SIA IP 

 
GPRS (µέχρι 3 
διευθύνσεις IP) 

 

SIA IP 

Κλήσεις φωνής (GSM 
κλήση φωνή) + SMS (έως 

5 χρήστες)* 

Ademco Contact ID* 
(µέσω SMS : µετατροπή 
σε κείµενο κατανοητό για 

τον χρήστη) 

  

GPRS Ping σήµα προς 
το κέντρο λήψης 
σηµάτων(ανά 

συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα) 

Ademco Contact ID 

GPRS Ping σήµα προς 
το κέντρο λήψης 
σηµάτων(ανά 

συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα) 

Ademco Contact ID 

 
 
* Τα µηνύµατα SMS στέλνονται στον προκαθορισµένο/ους χρήστη/ες που έχει οριστεί µέσω του λογισµικού 
Configuration tool.  
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4.1   ∆ιάγραµµα σύνδεσης 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής i-Sec GSM 33 στις επαφές τροφοδοσίας του συστήµατος 
συναγερµού, βεβαιωθείτε πως µπορούν να παρέχουν µέγιστο ρεύµα 700 mA. ∆ιαφορετικά, παρακαλώ τοποθετείστε 
εξωτερική µονάδα τροφοδοσίας. 
 
Πριν να ρυθµίσετε τις µεθόδους επικοινωνίας στη συσκευή, ο χρήστης πρέπει να αποφασίσει εάν θα υφίσταται 
απευθείας αποστολή των σηµάτων µέσω σταθερής τηλεφωνικής γραµµής και αν σας ενδιαφέρει η επίβλεψη της 
PSTN γραµµής. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά επιτυγχάνονται µε κατάλληλη συνδεσµολογία και τοποθέτηση των 
JP8/JP9 βραχυκυκλωτήρων της συσκευής. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γραµµή PSTN είναι πάντα η πρωταρχική µορφή επικοινωνίας και δεν µπορεί να οριστεί ώς 
εφεδρική µορφή επικοινωνίας. 
 
 
4.1.1  Εάν δεν υπάρχει σταθερή τηλεφωνική γραµµή PSTN 
 
Με τη σύνδεση αυτή, η συσκευή επικοινωνίας i-Sec GSM 33 µεταφέρει δεδοµένα από το σύστηµα συναγερµού προς 
το κέντρο λήψης σηµάτων βάση της επιλεγµένης µορφής επικοινωνίας (GSM κλήση φωνής, SMS, GPRS).  
 

 
 

1. Συνδέστε το κύκλωµα σύµφωνα µε το παραπάνω σχέδιο. Συνδέστε τις τηλεφωνικές επαφές RING-TIP του 
συστήµατος συναγερµού στις αντίστοιχες επαφές RING-TIP της συσκευής επικοινωνίας. 

2. Συνδέστε την τροφοδοσία στις επαφές DC+/COM. Η τροφοδοσία συνήθως προέρχεται από τις εξόδους AUX+ 
και AUX- του συστήµατος συναγερµού. 

3. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν τοποθετηµένα jumpers στα pin JP8/JP9. 
 
4.1.2 Εάν υπάρχει σταθερή τηλεφωνική γραµµή PSTN 
 
Με τη σύνδεση αυτή, η συσκευή επικοινωνίας i-Sec GSM 33 µεταφέρει δεδοµένα από το σύστηµα συναγερµού προς 
το κέντρο λήψης σηµάτων µέσω της σταθερής τηλεφωνικής γραµµής PSTN και αν αυτή διακοπεί, τότε µεταφέρει 
δεδοµένα από το σύστηµα συναγερµού προς το κέντρο λήψης σηµάτων βάση της επιλεγµένης µορφής επικοινωνίας 
(GSM κλήση φωνής, SMS, GPRS). 
 

 
 

1. Συνδέστε το κύκλωµα σύµφωνα µε το παραπάνω σχέδιο. Συνδέστε τις τηλεφωνικές επαφές RING-TIP του 
συστήµατος συναγερµού στις αντίστοιχες επαφές RING-TIP της συσκευής επικοινωνίας. 

2. Συνδέστε τις επαφές L3/L4 της συσκευής στην σταθερή τηλεφωνική γραµµή PSTN. 
3. Συνδέστε την τροφοδοσία στις επαφές DC+/COM. Η τροφοδοσία συνήθως προέρχεται από τις εξόδους AUX+ 

και AUX- του συστήµατος συναγερµού. 
4. Τοποθετείστε τα jumpers στα pin JP8/JP9. 
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4.1.3 Με χρήση τηλεφωνικής γραµµής PSTN µέσω τηλεφωνικού κέντρου (σύστηµα PBX) 
 

ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ! 

 
Με τη σύνδεση αυτή, η συσκευή επικοινωνίας i-Sec GSM 33 µεταφέρει δεδοµένα από το σύστηµα συναγερµού προς 
το κέντρο λήψης σηµάτων µε χρήση σταθερής τηλεφωνικής γραµµής PSTN διαµέσου τηλεφωνικού συστήµατος PBX. 
 

 
 

1. Συνδέστε το κύκλωµα σύµφωνα µε το παραπάνω σχέδιο. Συνδέστε τις τηλεφωνικές επαφές RING-TIP του 
συστήµατος συναγερµού στις αντίστοιχες επαφές RING-TIP της συσκευής επικοινωνίας. 

2. Συνδέστε τις επαφές L1/L2 της συσκευής στην τηλεφωνική γραµµή PSTN. 
3. Συνδέστε τις επαφές L3/L4 της συσκευής στην εσωτερική τηλεφωνική γραµµή (PSTN) του κέντρου PBX. 
4. Συνδέστε την τροφοδοσία στις επαφές DC+/COM. Η τροφοδοσία συνήθως προέρχεται από τις εξόδους AUX+ 

και AUX- του συστήµατος συναγερµού. 
5. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν τοποθετηµένα jumpers στα pin JP8/JP9. 
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4.2 Βασική κατάσταση λειτουργίας 
 

 
Η βασική κατάσταση λειτουργίας επιλέγεται τοποθετώντας κατάλληλα το jumper στα Pin’s SET/MODE/PROG. Η 
βασική κατάσταση λειτουργίας περιλαµβάνει τις ακόλουθες µεθόδους:  
 

• Κλήση φωνής 
• SMS 
• Κλήση φωνής + SMS 
• GPRS 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθέτηση του jumper στα Pin’s SET/MODE/PROG είναι ανεξάρτητη όσο είναι ενεργοποιηµένη η 
Προηγµένη κατάσταση λειτουργίας. 
 
4.2.1 Κλήση φωνής 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τρόπος κλήσης αριθµού DTMF θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στο σύστηµα συναγερµού. Επίσης 
ενεργοποιήστε ως πρωτόκολλο επικοινωνίας δεδοµένων Ademco Contact-id * ή 4+2 µε διεθνή µορφή τηλεφώνων 
επικοινωνίας, π.χ. για Ελλάδα 30210ΧΧΧΧΧΧΧ. Ο χαρακτήρας (+) δεν είναι αποδεκτός. 
 
Με τη µέθοδο αυτή η συσκευή i-Sec GSM 33 δέχεται δεδοµένα πρωτοκόλλου Contact-id ή 4+2 από το σύστηµα 
συναγερµού και τα στέλνει στο κέντρο λήψης σηµάτων µέσω καναλιού φωνής. (κλήση δικτύου GSM) 
 
Κανένα jumper δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί στα Pin SET/MODE/PROG έτσι ώστε να είναι επιλεγµένη η κλήση 
φωνής. 
 

 
 
Εάν χρησιµοποιείται σταθερή τηλεφωνική γραµµή PSTN, η συσκευή επιτηρεί την τάση της γραµµής. Στην περίπτωση 
κοψίµατος της τηλεφωνικής γραµµής ή αποσύνδεσης του καλωδίου (Η τάση πέφτει κάτω από 4V), η συσκευή I-SEC 
GSM 33: 
 

• Μετατρέπει τον τρόπο επικοινωνίας σε κλήση φωνής GSM 
• Ενηµερώνει το κέντρο λήψης σηµάτων για την απώλεια της PSTN γραµµής µε σήµα παContact - ID  
• Συνεχίζει να στέλνει δεδοµένα στο κέντρο λήψης σηµάτων µέσω GSM κλήσης φωνής, έως ότου 

αποκατασταθεί η σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εργοστασιακά, η ειδοποίηση απώλειας τηλεφωνικής γραµµής PSTN είναι απενεργοποιηµένη. Εάν 
θέλετε να την χρησιµοποιήσετε, ενεργοποιήστε την µέσω του λογισµικού ELDES Configuration tool. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας χρήσης του λογισµικού.     
 
4.2.2 SMS µήνυµα  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν είναι απαραίτητο να ορίσετε τον τηλεφωνικό αριθµό του κέντρου λήψης σηµάτων στο σύστηµα 
συναγερµού για τη µέθοδο SMS. Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιονδήποτε τυχαίο αριθµό, ακόµα και ενός ψηφίου. 
 
Με τη µέθοδο αυτή η συσκευή i-Sec GSM 33 δέχεται δεδοµένα πρωτοκόλλου Contact-id ή 4+2 από το σύστηµα 
συναγερµού και το στέλνει σε προκαθορισµένους  χρήστες µε γραπτό µήνυµα SMS (σε κατανοητή µορφή για τον 
χρήστη) 
 

• Τοποθετείστε το jumper στο Pin MODE προκειµένου να επιλεγεί η µέθοδος SMS 
• Εισάγεται τους αριθµούς κινητών τηλεφώνων στη συσκευή i-Sec GSM 33 µε χρήση του λογισµικού ELDES 

Configuration tool 
• Ρυθµίστε τα συσχέτιση Contact – id * σηµάτων και SMS µηνυµάτων µέσω του λογισµικού ELDES 

Configuration tool, εάν είναι απαραίτητο.  
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Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας χρήσης του λογισµικού. 
 

 
 
Εάν χρησιµοποιείται σταθερή τηλεφωνική γραµµή PSTN, η συσκευή επιτηρεί την τάση της γραµµής. Στην περίπτωση 
κοψίµατος της τηλεφωνικής γραµµής ή αποσύνδεσης του καλωδίου (Η τάση πέφτει κάτω από 4V), η συσκευή I-SEC 
GSM 33: 
 

• Μετατρέπει τον τρόπο επικοινωνίας σε µέθοδο αποστολής µηνυµάτων SMS 
• Ενηµερώνει τον προκαθορισµένο χρήστη/ες µε SMS, σε περίπτωση απώλειας τηλεφωνικής γραµµής PSTN.  
• Συνεχίζει να µεταφράζει σήµατα Contact – id σε κατανοητής µορφής κείµενο. Στη συνέχεια στέλνει το SMS 

µήνυµα σε προκαθορισµένο χρήστη/ες. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου αποκατασταθεί η 
σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εργοστασιακά, η ειδοποίηση απώλειας τηλεφωνικής γραµµής PSTN είναι απενεργοποιηµένη. Εάν 
θέλετε να την χρησιµοποιήσετε, ενεργοποιήστε την µέσω του λογισµικού ELDES Configuration tool. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας χρήσης του λογισµικού. 
 
 
4.2.3 Κλήση φωνής και SMS µήνυµα 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τρόπος κλήσης αριθµού DTMF θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στο σύστηµα συναγερµού. Επίσης 
ενεργοποιήστε ως πρωτόκολλο επικοινωνίας δεδοµένων Ademco Contact-id * ή 4+2 µε διεθνή µορφή τηλεφώνων 
επικοινωνίας, π.χ. για Ελλάδα 30210ΧΧΧΧΧΧΧ. Ο χαρακτήρας (+) δεν είναι αποδεκτός. 
 
Με τη µέθοδο αυτή η συσκευή i-Sec GSM 33 δέχεται δεδοµένα πρωτοκόλλου Contact-id ή 4+2 από το σύστηµα 
συναγερµού και τα στέλνει στο κέντρο λήψης σηµάτων µέσω καναλιού φωνής (κλήση δικτύου GSM). Επιπλέον η 
συσκευή i-Sec GSM 33 δέχεται δεδοµένα πρωτοκόλλου Contact-id ή 4+2 από το σύστηµα συναγερµού και το στέλνει 
σε προκαθορισµένους  χρήστες µε γραπτό µήνυµα SMS (σε κατανοητή µορφή για τον χρήστη). 
 

• Τοποθετείστε το jumper στο SET Pin έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η µέθοδος Κλήσης φωνής + SMS. 
• Εισάγεται τους αριθµούς κινητών τηλεφώνων στη συσκευή i-Sec GSM 33 µε χρήση του λογισµικού ELDES 

Configuration tool 
• Ρυθµίστε τα συσχέτιση Contact – id * σηµάτων και SMS µηνυµάτων µέσω του λογισµικού ELDES 

Configuration tool, εάν είναι απαραίτητο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας χρήσης του λογισµικού. 
 

 
 
Εάν χρησιµοποιείται σταθερή τηλεφωνική γραµµή PSTN, η συσκευή επιτηρεί την τάση της γραµµής. Στην περίπτωση 
κοψίµατος της τηλεφωνικής γραµµής ή αποσύνδεσης του καλωδίου (Η τάση πέφτει κάτω από 4V), η συσκευή i-Sec 
GSM 33: 
 

• Μετατρέπει τον τρόπο επικοινωνίας σε µέθοδο κλήσης φωνής + αποστολής µηνυµάτων SMS 
• Ενηµερώνει το κέντρο λήψης σηµάτων, σε περίπτωση απώλειας τηλεφωνικής γραµµής PSTN. 
• Ενηµερώνει τον προκαθορισµένο χρήστη/ες µε SMS, σε περίπτωση απώλειας τηλεφωνικής γραµµής PSTN. 
• Συνεχίζει να στέλνει σήµατα Contact – id στο κέντρο λήψης σηµάτων µέσω κλήσης φωνής GSM, έως ότου 

αποκατασταθεί η σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 
• Παράλληλα µεταφράζει σήµατα Contact – id σε κατανοητής µορφής κείµενο για τον χρήστη και το στέλνει µε 

SMS µήνυµα σε προκαθορισµένο χρήστη/ες. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου αποκατασταθεί 
η σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εργοστασιακά, η ειδοποίηση απώλειας τηλεφωνικής γραµµής PSTN είναι απενεργοποιηµένη. Εάν 
θέλετε να την χρησιµοποιήσετε, ενεργοποιήστε την µέσω του λογισµικού ELDES Configuration tool. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας χρήσης του λογισµικού. 
 
4.2.4 GPRS Επικοινωνία 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν είναι απαραίτητο να ορίσετε τον τηλεφωνικό αριθµό του κέντρου λήψης σηµάτων στο σύστηµα 
συναγερµού για τη µέθοδο GPRS. Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιονδήποτε τυχαίο αριθµό, ακόµα και ενός ψηφίου. 
 
Με τη µέθοδο αυτή η συσκευή επικοινωνίας i-Sec GSM 33 δέχεται δεδοµένα πρωτοκόλλου Contact-id* από το 
σύστηµα συναγερµού και τα µετατρέπει σε πρωτόκολλο SIA IP, KRONOS ή EGR100 προκειµένου να στείλει τα 
δεδοµένα στο κέντρο λήψης σηµάτων. Η αποστολή γίνεται µέσω δικτύου GPRS. 
 

• Τοποθετείστε το jumper στα Pin’s SET και MODE έτσι ώστε να επιλεγεί η µέθοδος επικοινωνίας GPRS. 
 

 
 

• Ορίστε τις ακόλουθες παραµέτρους στην ενότητα i-Sec GSM 33 GPRS 1, του λογισµικού ELDES 
Configuration tool. 

1. APN – Όνοµα σηµείου πρόσβασης GPRS ( παρέχεται από την εταιρία του δικτύου ) 
2. User Name – Όνοµα χρήστη ( παρέχεται από την εταιρία του δικτύου ) 
3. Password –  Κωδικός χρήστη ( παρέχεται από την εταιρία του δικτύου ) 
4. Server IP – ∆ιεύθυνση IP ηλεκτρονικού υπολογιστή που τρέχει το λογισµικό Kronos / EGR100 
5. Port – Αριθµός θύρας TCP/UDP ηλεκτρονικού υπολογιστή που τρέχει το λογισµικό Kronos / EGR100 
6. Protocol – Πρότυπο δεδοµένων, που αποστέλλονται από τη συσκευή i-Sec GSM 33 προς το κέντρο 

λήψης σηµάτων µέσω δικτύου GPRS. Τα διαθέσιµα είναι τα εξής: 
 

                    KRONOS – kronos lt / kronos net πρότυπο κέντρου λήψης σηµάτων. 
                    EGR100 – egr100 GPRS πρότυπο. 
                    SIA IP – sia ip πρότυπο δεδοµένων σύµφωνο µε ANSI/SIA DC-09-2007. 
• Ορίστε τις ακόλουθες παραµέτρους στο λογισµικό EGR100: 

 
1. TCP / UDP Server Port – Προωθηµένη θύρα για επικοινωνία µε τη συσκευή i-Sec GSM 33 µέσω 

δικτύου GPRS  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθµός θύρας θα πρέπει να είναι ίδιος τόσο στη συσκευή i-Sec GSM 33 (µε χρήση του λογισµικού 
ELDES Configuration tool) όσο και στο λογισµικό EGR100. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας των λογισµικών, KRONOS LT/KRONOS 
NET και ELDES Configuration tool. 
 
Εάν χρησιµοποιείται σταθερή τηλεφωνική γραµµή PSTN, η συσκευή επιτηρεί την τάση της γραµµής. Στην περίπτωση 
κοψίµατος της τηλεφωνικής γραµµής ή αποσύνδεσης του καλωδίου (Η τάση πέφτει κάτω από 4V), η συσκευή i-Sec 
GSM 33: 
 

• Μετατρέπει τον τρόπο επικοινωνίας σε µέθοδο GPRS 1 … 3 
• Ενηµερώνει το κέντρο λήψης σηµάτων για την απώλεια της σταθερής τηλεφωνική γραµµής 
• Συνεχίζει να στέλνει δεδοµένα στο κέντρο λήψης σηµάτων µέσω GPRS επικοινωνίας δεδοµένων, έως ότου 

αποκατασταθεί η σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εργοστασιακά, η ειδοποίηση απώλειας τηλεφωνικής γραµµής PSTN είναι απενεργοποιηµένη. Εάν 
θέλετε να την χρησιµοποιήσετε, ενεργοποιήστε την µέσω του λογισµικού ELDES Configuration tool. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας χρήσης του λογισµικού. 
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*Απαραίτητες ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν στη συσκευή i-Sec GSM 33 µέσω λογισµικού ELDES Configuration 
tool για GPRS επικοινωνία. 
 

1. Το όνοµα APN, το UserName και το Password, δίνεται από την εταιρία που παρέχει την κάρτα SIM 
GPRS. 

2. Η διεύθυνση Server IP καθώς και η Port παρέχονται από το κέντρο λήψης σηµάτων στο οποίο θα 
στείλουµε σήµατα µέσω δικτύου GPRS. 

 
(Οι τιµές στην παρακάτω φωτογραφία αποτελούν προϊόν παραδείγµατος) 
 

 
 

4.2.4.1 GPRS Ping (συνεχής αποστολή σήµατος για έλεγχο επικοινωνίας) 
 
Με τη µέθοδο αυτή η συσκευή επικοινωνίας i-Sec GSM 33 στέλνει σήµα καθορισµένο από τον χρήστη (σε 
συνεννόηση µε το κέντρο λήψης σηµάτων) ανά χρονικό διάστηµα που ορίζεται από τον χρήστη (σε συνεννόηση µε το 
κέντρο λήψης σηµάτων). Με τον τρόπο αυτό, το κέντρο λήψης σηµάτων δέχεται σήµα ανά συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα από το σύστηµα συναγερµού. Εάν το σήµα δεν ληφθεί, αναφέρεται πρόβληµα επικοινωνίας µε πιθανή 
ενηµέρωση του πελάτη. 
 
*Απαραίτητες ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν στη συσκευή i-Sec GSM 33 µέσω λογισµικού ELDES Configuration 
tool για GPRS επικοινωνία. 
 

1. Το όνοµα APN, το UserName και το Password, δίνεται από την εταιρία που παρέχει την κάρτα SIM 
GPRS. 

2. Η διεύθυνση Server IP καθώς και η Port παρέχονται από το κέντρο λήψης σηµάτων στο οποίο θα 
στείλουµε συνεχές σήµα Ping µέσω δικτύου GPRS. 

3. Η παράµετρος test period ορίζεται δίνεται από το κέντρο λήψης σηµάτων 
4. Το σήµα Contact – id  Ping δίνεται από κέντρο λήψης σηµάτων. 

 
(Οι τιµές στην παρακάτω φωτογραφία αποτελούν προϊόν παραδείγµατος) 
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4.3 Προηγµένη κατάσταση λειτουργίας 
 
 
Η προηγµένη κατάσταση λειτουργίας επιλέγεται αποκλειστικά µε κατάλληλη ρύθµιση του λογισµικού ELDES 
Configuration tool. Η προηγµένη κατάσταση λειτουργίας, περιλαµβάνει τις ακόλουθες µεθόδους επικοινωνίας:  
 

• Κλήσεις φωνής 
• SMS 
• GPRS 

 
Η προηγµένη κατάσταση λειτουργίας, υποστηρίζει µία κύρια µορφή επικοινωνίας και 2 εφεδρικές. Όλες οι µέθοδοι 
επικοινωνίας που υποστηρίζονται, µπορούν να συνδυαστούν µε κάθε σειρά και κάθε πιθανό τρόπο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθέτηση του jumper στα Pin’s SET/MODE/PROG είναι ανεξάρτητη όσο είναι ενεργοποιηµένη η 
Προηγµένη κατάσταση λειτουργίας. 
 
 
 
4.3.1 Κλήση φωνής 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τρόπος κλήσης αριθµού DTMF θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στο σύστηµα συναγερµού. Επίσης 
ενεργοποιήστε ως πρωτόκολλο επικοινωνίας δεδοµένων Ademco Contact-id * ή 4+2 µε διεθνή µορφή τηλεφώνων 
επικοινωνίας, π.χ. για Ελλάδα 30210ΧΧΧΧΧΧΧ. Ο χαρακτήρας (+) δεν είναι αποδεκτός.. 
 
Με τη µέθοδο αυτή η συσκευή i-Sec GSM 33 δέχεται δεδοµένα πρωτοκόλλου Contact-id ή SCANCOM από το 
σύστηµα συναγερµού και τα στέλνει στο κέντρο λήψης σηµάτων µέσω καναλιού φωνής. (κλήση δικτύου GSM) 
 
Ορίστε τις ακόλουθες ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας το λογισµικό ELDES Configuration tool : 
 

• Κάντε εναλλαγή σε προηγµένη κατάσταση επικοινωνίας ενεργοποιώντας την παράµετρο Backup Enabled  
• Επιλέξτε τη µέθοδο Voice Calls  ως πρωταρχική µέθοδο επικοινωνίας 
• Ενεργοποιείστε εφεδρική µέθοδο 1 και εφεδρική µέθοδο 2 εάν απαιτείται 
• Επιλέξτε πρωτόκολλο επικοινωνίας Contact-id ή Scancom. Εργοστασιακά είναι προεπιλεγµένο το 

πρωτόκολλο Contact-id. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας χρήσης του λογισµικού. 
 
Εάν χρησιµοποιείται σταθερή τηλεφωνική γραµµή PSTN, η συσκευή επιτηρεί την τάση της γραµµής. Στην περίπτωση 
κοψίµατος της τηλεφωνικής γραµµής ή αποσύνδεσης του καλωδίου (Η τάση πέφτει κάτω από 4V), η συσκευή i-Sec 
GSM 33: 
 

• Μετατρέπει τον τρόπο επικοινωνίας σε κλήση φωνής GSM 
• Ενηµερώνει το κέντρο λήψης σηµάτων για την απώλεια της σταθερής τηλεφωνικής γραµµής (δείτε το σχετικό 

στιγµιότυπο παρακάτω) * 
• Συνεχίζει να στέλνει δεδοµένα στο κέντρο λήψης σηµάτων µέσω GSM κλήσης φωνής, έως ότου 

αποκατασταθεί η σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας, η συσκευή ,µετατρέπει τον τρόπο επικοινωνίας σε εφεδρική 
µέθοδο επικοινωνίας 1 και εφεδρική µέθοδο 2 και προσπαθεί να στείλει ξανά τα δεδοµένα στο κέντρο λήψης σηµάτων 
µε τον τρόπο αυτό έως ότου αποκατασταθεί η πρωταρχική µέθοδος επικοινωνίας. 
 
 
 
 
 

Για να ενηµερωθεί το κέντρο λήψης σηµάτων, σε πιθανή απώλεια της σταθερής τηλεφωνικής γραµµής θα πρέπει 
µέσω του λογισµικού ρύθµισης ELDES Configuration tool : 
 

1. Να επιλεγεί η λειτουργία Notify about PSTN Loss/Restore : By Communication M ethod  
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2. Στην ενότητα Additional Security Panel Settings, να εισάγουµε το τηλέφωνο του κέντρου λήψης 
σηµάτων καθώς και τον κωδικό αναγνώρισης πελάτη (το ψηφίο 0 εισάγεται ως Α) 

 

 
 

   
 
4.3.2 SMS µήνυµα  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν είναι απαραίτητο να ορίσετε τον τηλεφωνικό αριθµό του κέντρου λήψης σηµάτων στο σύστηµα 
συναγερµού για τη µέθοδο SMS. Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιονδήποτε τυχαίο αριθµό, ακόµα και ενός ψηφίου. 
 
Με τη µέθοδο αυτή η συσκευή i-Sec GSM 33 δέχεται δεδοµένα πρωτοκόλλου Contact-id από το σύστηµα 
συναγερµού και το στέλνει σε προκαθορισµένους  χρήστες µε γραπτό µήνυµα SMS (σε κατανοητή µορφή για τον 
χρήστη) 
 
Ορίστε τις ακόλουθες ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας το λογισµικό ELDES Configuration tool : 
 

• Κάντε εναλλαγή σε προηγµένη κατάσταση επικοινωνίας ενεργοποιώντας την παράµετρο Backup Enabled  
• Επιλέξτε τη µέθοδο SMS ως πρωταρχική µέθοδο επικοινωνίας 
• Ενεργοποιείστε εφεδρική µέθοδο 1 και εφεδρική µέθοδο 2 εάν απαιτείται 
• Προσθέστε τους τηλεφωνικούς αριθµούς των χρηστών 
• Ρυθµίστε τη συσχέτιση Contact – id * σηµάτων και SMS µηνυµάτων µέσω του λογισµικού ELDES 

Configuration tool, εάν είναι απαραίτητο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας χρήσης του λογισµικού. 
 
 
 
 
Εάν χρησιµοποιείται σταθερή τηλεφωνική γραµµή PSTN, η συσκευή επιτηρεί την τάση της γραµµής. Στην περίπτωση 
κοψίµατος της τηλεφωνικής γραµµής ή αποσύνδεσης του καλωδίου (Η τάση πέφτει κάτω από 4V), η συσκευή i-Sec 
GSM 33: 
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• Μετατρέπει τον τρόπο επικοινωνίας σε αποστολή µηνύµατος SMS 
• Ενηµερώνει τον προκαθορισµένο χρήστη/ες µε SMS, σε περίπτωση απώλειας τηλεφωνικής γραµµής PSTN. 
• Συνεχίζει να µεταφράζει σήµατα Contact – id σε κατανοητής µορφής κείµενο. Στη συνέχεια στέλνει το SMS 

µήνυµα σε προκαθορισµένο χρήστη/ες. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου αποκατασταθεί η 
σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας, της µεθόδου SMS η συσκευή ,µετατρέπει τον τρόπο 
επικοινωνίας σε εφεδρική µέθοδο επικοινωνίας 1 και εφεδρική µέθοδο 2 και προσπαθεί να στείλει ξανά τα δεδοµένα 
στο κέντρο λήψης σηµάτων µε τον τρόπο αυτό έως ότου αποκατασταθεί η πρωταρχική µέθοδος επικοινωνίας. 
 
 
 
4.3.3 GPRS Επικοινωνία 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν είναι απαραίτητο να ορίσετε τον τηλεφωνικό αριθµό του κέντρου λήψης σηµάτων στο σύστηµα 
συναγερµού για τη µέθοδο GPRS. Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιονδήποτε τυχαίο αριθµό, ακόµα και ενός ψηφίου. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η GPRS µέθοδος της προηγµένης κατάστασης υποστηρίζει 3 διαφορετικές διευθύνσεις IP για 
περιστάσεις εφεδρικής επικοινωνίας. Οι IP περνιούνται στις θέσεις GPRS 1 … GPRS 3 αντίστοιχα. 
 
Με τη µέθοδο αυτή η συσκευή επικοινωνίας i-Sec GSM 33 δέχεται δεδοµένα πρωτοκόλλου Contact-id* από το 
σύστηµα συναγερµού και τα µετατρέπει σε πρωτόκολλο SIA IP, KRONOS ή EGR100 προκειµένου να τα στείλει στο 
κέντρο λήψης σηµάτων. Η αποστολή γίνεται µέσω δικτύου GPRS. 
 
Ορίστε τις ακόλουθες ρυθµίσεις στη συσκευή i-Sec GSM 33 χρησιµοποιώντας το λογισµικό ELDES Configuration tool 
: 
 

• Κάντε εναλλαγή σε προηγµένη κατάσταση επικοινωνίας ενεργοποιώντας την παράµετρο Backup Enabled  
• Επιλέξτε τη µέθοδο GPRS 1 … GPRS 3 ως πρωταρχική µέθοδο επικοινωνίας 
• Ενεργοποιείστε εφεδρική µέθοδο 1 και εφεδρική µέθοδο 2 εάν απαιτείται 
• Ορίστε τις ακόλουθες παραµέτρους στην ενότητα GPRS 1 …3 σύµφωνα µε τα παραπάνω βήµατα. 

1. APN – Όνοµα σηµείου πρόσβασης GPRS ( παρέχεται από την εταιρία του δικτύου ) 
2. User Name – Όνοµα χρήστη ( παρέχεται από την εταιρία του δικτύου ) 
3. Password –  Κωδικός χρήστη ( παρέχεται από την εταιρία του δικτύου ) 
4. Server IP – ∆ιεύθυνση IP ηλεκτρονικού υπολογιστή που τρέχει το λογισµικό Kronos / EGR100 
5. Port – Αριθµός θύρας TCP/UDP ηλεκτρονικού υπολογιστή που τρέχει το λογισµικό Kronos / EGR100 
6. Protocol – Πρότυπο δεδοµένων, που αποστέλλονται από τη συσκευή i-Sec GSM 33 προς το κέντρο 

λήψης σηµάτων µέσω δικτύου GPRS. Τα διαθέσιµα είναι τα εξής: 
 

                    KRONOS – kronos lt / kronos net πρότυπο κέντρου λήψης σηµάτων. 
                    EGR100 – egr100 GPRS πρότυπο. 
                    SIA IP – sia ip πρότυπο δεδοµένων σύµφωνο µε ANSI/SIA DC-09-2007. 

 
• Ορίστε την ακόλουθη παράµετρο στο λογισµικό EGR100: 

 
TCP / UDP Server Port – Προωθηµένη θύρα για επικοινωνία µε τη συσκευή i-Sec GSM 33 µέσω δικτύου GPRS  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθµός θύρας θα πρέπει να είναι ίδιος τόσο στη συσκευή i-Sec GSM 33 (µε χρήση του λογισµικού 
ELDES Configuration tool) όσο και στο λογισµικό EGR100. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας των λογισµικών, KRONOS LT/KRONOS 
NET και ELDES Configuration tool. 
 
 
 
Εάν χρησιµοποιείται σταθερή τηλεφωνική γραµµή PSTN, η συσκευή επιτηρεί την τάση της γραµµής. Στην περίπτωση 
κοψίµατος της τηλεφωνικής γραµµής ή αποσύνδεσης του καλωδίου (Η τάση πέφτει κάτω από 4V), η συσκευή i-Sec 
GSM 33: 
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• Μετατρέπει τον τρόπο επικοινωνίας σε µέθοδο GPRS 1 … 3 
• Ενηµερώνει το κέντρο λήψης σηµάτων για την απώλεια της σταθερής τηλεφωνική γραµµής 
• Συνεχίζει να στέλνει δεδοµένα στο κέντρο λήψης σηµάτων µέσω GPRS επικοινωνίας δεδοµένων, έως ότου 

αποκατασταθεί η σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας, της µεθόδου GPRS η συσκευή ,µετατρέπει τον τρόπο 
επικοινωνίας σε εφεδρική µέθοδο επικοινωνίας 1 και εφεδρική µέθοδο 2 και προσπαθεί να στείλει ξανά τα δεδοµένα 
στο κέντρο λήψης σηµάτων µε τον τρόπο αυτό έως ότου αποκατασταθεί η πρωταρχική µέθοδος επικοινωνίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Χειρισµός/Ρύθµιση συσκευής µε µηνύµατα SMS 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις επόµενες οδηγίες ο χαρακτήρας (κάτω παύλα) _ µεταφράζεται ως κενό διάστηµα. Στην αρχή και 
στο τέλος του µηνύµατος SMS δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενά διαστήµατα. ΧΧΧΧ – 4 ψήφιος κωδικός SMS. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι είσοδοι και οι έξοδοι µπορούν να ρυθµιστούν / χειριστούν από κάθε χρήστη που γνωρίζει τον 
σωστό κωδικό SMS. Αυτό η λειτουργία είναι µόνιµα ενεργοποιηµένη.   

 
Για να ρυθµίσουµε και να χειριστούµε τη συσκευή i-Sec GSM 33 µε αποστολή SMS, στείλτε µήνυµα από κάποιον 
προκαθορισµένο αριθµό χρήστη, προς την κάρτα SIM που βρίσκεται στη συσκευή i-Sec GSM 33. Η σύνταξη του 
µηνύµατος SMS θα πρέπει να περιέχει, τον 4-ψήφιο κωδικό συσκευής (ο αρχικός κωδικός είναι ο, 0000 – 4 µηδενικά), 
την παράµετρο και την τιµή. Για µερικές εντολές, η τιµή δεν είναι αποδεκτή π.χ. STATUS. 
Η συσκευή i-Sec GSM 33 ειδοποιεί τον χρήστη εάν υπάρχει λάθος στη σύνταξη του µηνύµατος SMS. (Το µήνυµα 
εκείνης της περίπτωσης είναι το, <<Wrong syntax !!!>> η το <<Command is not correct>>). 
 
  

Αποστολή SMS αναφορικά µε την κατάσταση των εισόδων και εξόδων 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_STATUS 
 
Παράδειγµα: 0000 [κένο] STATUS 

 
 
 
 

 
Αφορά τον 4-ψήφιο απαιτούµενο κωδικό, για παραµετροποίηση του 
συστήµατος και χειρισµού εισόδων/εξόδων. Εργοστασιακά ο κωδικός είναι 
0000 (4 µηδενικά) ο οποίος πρέπει απαραίτητα να αλλάξει. 
 

 

 

Μήνυµα SMS:  
 
0000_PSW:XXXX 
 
Τιµή: ΧΧΧΧ – νέος 4 ψήφιος κωδικός SMS 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] PSW:1111 
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Το σύστηµα υποστηρίζει µέχρι 3 τηλεφωνικούς αριθµούς στους οποίους 

θα στέλνει διέγερση εισόδων και αποκαταστάσεις µέσω SMS. Ο χρήστης 1 
είναι απαραίτητο να υπάρχει ενώ οι 2,3 δεν είναι. Οι αριθµοί θα πρέπει να 
ξεκινούν µε τον κωδικό της χώρας. Ο χαρακτήρας + δεν αναγνωρίζεται.  

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_NRx:30690000000 
 
Τιµή: NRx: - τηλεφωνικός αριθµός, 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] STATUS 

 
 
 
 
 

Κάθε είσοδος χαρακτηρίζεται από κείµενο το οποίο αποστέλλεται σε 
προκαθορισµένους χρήστες όταν διεγερθεί η είσοδος. Το κείµενο που 
υπάρχει εργοστασιακά προρυθµισµένο είναι: Ζ1 – input 1 TRIGGERED, 
Ζ2 – input 2 TRIGGERED, Ζ3 – input 3 TRIGGERED. 
Η εντολή αυτή αλλάζει το περιεχόµενο των µηνυµάτων που αποστέλλεται 
κατά τη διέγερση των εισόδων. 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_TZx:ON:NewAlarmText 
 
Τιµή: ΤΖx – input number, range – [TZ1…TZ3] 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] TZ3:ON:[ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ] 

 
 

Κάθε είσοδος χαρακτηρίζεται από κείµενο το οποίο αποστέλλεται σε 
προκαθορισµένους χρήστες όταν αποκατασταθεί η είσοδος. Το κείµενο 
που υπάρχει εργοστασιακά προρυθµισµένο είναι: Ζ1 – input 1 
RESTORED, Ζ2 – input 2 RESTORED, Ζ3 – input 3 RESTORED. 
Η εντολή αυτή αλλάζει το περιεχόµενο των µηνυµάτων που αποστέλλεται 
κατά την αποκατάσταση των εισόδων. 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_TZx:OFF:NewAlarmText 
 
Τιµή: ΤΖx – input number, range – [TZ1…TZ3] 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] TZ3:OFF:[ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ] 

 
 
 

Η εντολή αυτή απενεργοποιεί µια συγκεκριµένη είσοδο. Εργοστασιακά 
όλες οι είσοδοι είναι ενεργοποιηµένες 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_Zx:OFF 
 
Τιµή: Ζx – input number, range – [Z1…Z3] 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] Z3:OFF 
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Η εντολή αυτή ενεργοποιεί µια συγκεκριµένη είσοδο 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_Zx:ON 
 
Τιµή: Ζx – input number, range – [Z1…Z3] 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] Z3:ON 

 
 
 

Κάθε έξοδος χαρακτηρίζεται από κείµενο το οποίο αποστέλλεται σε 
προκαθορισµένους χρήστες όταν ενεργεί κάθε έξοδος. Το κείµενο που 
υπάρχει εργοστασιακά προρυθµισµένο είναι: C1 – Output1, C2 – Output2, 
C3 – Output3. 
Η εντολή αυτή αλλάζει το περιεχόµενο των µηνυµάτων που αποστέλλεται 
κατά την ενέργεια των εξόδων. 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_TCx:NewOutputName 
 
Τιµή: TCx – output number, range – [TC1…TC3] 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] TC2:[ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ] 

 
 
 
 

Η εντολή αυτή ενεργοποιεί µια συγκεκριµένη έξοδο 
 

 
 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_Cx:ON ή ΧΧΧΧ_OutputName:ON 
 
Τιµή: Cx – output number, range – [C1…C3] 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] C1:on 

 
 
 

Η εντολή αυτή απενεργοποιεί µια συγκεκριµένη έξοδο 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_Cx:OFF ή ΧΧΧΧ_OutputName:OFF 
 
Τιµή: Cx – output number, range – [C1…C3] 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] C1:OFF 
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Με την εντολή αυτή ενεργοποιούµε συγκεκριµένη έξοδο για χρονική 

περίοδο ίση µε τον χρόνο που θα συµπεριλάβουµε στην εντολή. Μετά τη 
λήξη του χρόνου αυτού η έξοδος επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_Cx:ON:T η XXXX_όνοµα εξόδου:ON:T 
 
Τιµή: – περίοδος σε δευτερόλεπτα [1-9999] 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] C1:ON:50 

 
 
 

Με την εντολή αυτή απενεργοποιούµε συγκεκριµένη έξοδο για χρονική 
περίοδο ίση µε τον χρόνο που θα συµπεριλάβουµε στην εντολή. Μετά τη 
λήξη του χρόνου αυτού η έξοδος επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_Cx:OFF:T η XXXX_όνοµα εξόδου:OFF:T 
 
Τιµή: – περίοδος σε δευτερόλεπτα [1-9999] 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] C1:OFF:50 

 
 
 

Με το µήνυµα αυτό ρυθµίζεται ο χρόνος που απαιτείται να περάσει από τη 
στιγµή που θα διακοπεί η τηλεφωνική γραµµή µέχρι να σταλεί το sms σε 
προκαθορισµένο χρήστη. Εάν η αποκατάσταση της τηλεφωνικής γραµµής 
συµβεί πριν να περάσει αυτός ο χρόνος, δεν θα αποσταλεί µήνυµα. 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_TELDLY:T 
 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] TELDLY:5  
T – περίοδος σε δευτερόλεπτα [1-250] 

 
 

Με την εντολή αυτή ο χρήστης λαµβάνει µήνυµα SMS µε παραδείγµατα 
σύνταξης εντολών που µπορεί να στείλει στη συσκευή I-SEC GSM 33. 

 

 

Μήνυµα SMS: 
 
XXXX_HELP 
 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] HELP 
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5.1 Αποµακρυσµένη ρύθµιση συσκευής µέσω δικτύου GPRS 
 
 
Προκειµένου να πραγµατοποιήσετε ρύθµιση της συσκευής µέσω δικτύου GPRS βεβαιωθείτε πως ισχύουν τα εξής : 
 

� Η κάρτα SIM έχει εισαχθεί στη συσκευή 
� Η υπηρεσία της κάρτας SIM (GPRS) έχει ενεργοποιηθεί 
� Η συσκευή έχει τροφοδοτηθεί σωστά 
� Ο αρχικός κωδικός SMS έχει αλλάξει µε καινούριο 4ψήφιο κωδικό 
� Υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθµός χρήστη (user1) καταχωρηµένος 

 
 
 
 

Με την εντολή αυτή ο χρήστης στέλνει γραπτό µήνυµα SMS προς την 
κάρτα SIM της συσκευής προκειµένου να πραγµατοποιηθεί σύνδεση µε 
τον Server παραµετροποίησης GPRS. Αν το SMS σταλεί επιτυχώς, η 
συσκευή θα απαντήσει µε µήνυµα που περιέχει τον αριθµό IMEI της 
συσκευής. Επίσης θα πραγµατοποιηθεί σύνδεση µε τον Server 
παραµετροποίησης GPRS για 20 λεπτά. 

 
 Μήνυµα SMS: 

 
XXXX_STCONFIG 
 
 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] STCONFIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Τρέχετε το λογισµικό Configuration tool 
� Επιλέγετε τρόπο σύνδεσης Remote Configuration πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο 
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� Στο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγετε την επιλογή Connect to Remote Server (recommended) και 
πατήστε Next 

 
 
� Στο επόµενο παράθυρο εισάγετε τον αριθµό IMEI της συσκευής. (είναι ο αριθµός που υπάρχει στο µήνυµα 

που λάβατε) και πατήστε Continue 

 
 
� Η σύνδεση έχει επιτευχθεί 
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Με την εντολή αυτή ο χρήστης µπορεί να τερµατίσει τη σύνδεση της 
συσκευής µε τον Server παραµετροποίησης GPRS. Μετά την αποστολή 
του µηνύµατος, ο χρήστης θα λάβει απάντηση µε γραπτό µήνυµα που θα 
αναφέρει τον τερµατισµό της σύνδεσης. 

 
 Μήνυµα SMS: 

 
XXXX_ENDCONFIG 
 
 
Παράδειγµα: 0000 [κενό] ENDCONFIG 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί ο τηλεφωνικός αριθµός του χρήστη που 
θα στείλει το µήνυµα για να επιτευχθεί σύνδεση µε τον Server GPRS ! 
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6. Παράρτηµα 
 

6.1 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 
 

Για να επαναφέρεται τις εργοστασιακές ρυθµίσεις της συσκευής i-Sec GSM 33 
 

1. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία 
2. Βραχυκυκλώστε το διπλό Pin DEF 
3. Συνδέστε την τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα 
4. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία 
5. Αφαιρέστε το βραχυκύκλωµα των Pin DEF 
6. Οι παράµετροι θα επανέλθουν στις εργοστασιακές 

 
6.2 Αναβάθµιση Firmware 

 
1. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία 
2. Βραχυκυκλώστε τα Pin DEF 
3. Συνδέστε τη συσκευή στον Η/Υ µε καλώδιο USB 
4. Συνδέστε την τροφοδοσία 
5. Θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή ένα νέο παράθυρο όπου θα βρείτε ένα αρχείο .bin 

∆ιαφορετικά µπορείτε να ανοίξετε το MyComputer και να αναζητήσετε τον αφαιρούµενο δίσκο 
6. ∆ιαγράψτε το αρχείο .bin που βλέπετε 
7. Βάλτε στον κενό φάκελο, το αρχείο αναβάθµισης 
8. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία 
9. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB 
10. Αφαιρέστε το βραχυκύκλωµα των Pin DEF 
11. Συνδέστε την τροφοδοσία 
12. Το Firmware έχει αναβαθµιστεί 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνεται να κάνετε επαναφορά ρυθµίσεων µετά την αναβάθµιση Firmware. 
 
 
 

6.3 ELDES λογισµικό ρύθµισης 
 
Για να ρυθµίσετε τη συσκευή i-Sec GSM 33, παρακαλώ εγκαταστήστε το λογισµικό ELDES Configuration Tool 
που µπορείτε να κατεβάσετε από τον δικτυακό τόπο www.eldes.lt. Πριν συνδέσετε το USB καλώδιο στον 
υπολογιστή, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στην ενότητα HELP του λογισµικού. 
 
 
6.4 Τεχνική υποστήριξη 

 

Ένδειξη Πιθανό αίτιο 

Το GSM led είναι σβηστό ή  
δεν αναβοσβήνει 

• ∆εν υπάρχει τροφοδοσία  
• Το κύκλωµα δεν είναι συνδεδεµένο σωστά 
• Καµένη ασφάλεια 
• ∆εν υπάρχει σήµα GSM 

Το STATUS led αναβοσβήνει  
πολλές φορές / δευτερόλεπτο 

• ∆εν υπάρχει κάρτα SIM ή δεν έχει εισαχθεί σωστά 
• Υπάρχει προστασία PIN στην κάρτα SIM 
• Η κάρτα SIM δεν λειτουργεί 

Το σύστηµα δε στέλνει SMS µηνύµατα 

• Η κάρτα SIM δεν έχει µονάδες επικοινωνίας 
• Ο αριθµός κέντρου µηνυµάτων δεν είναι σωστός 
• ∆εν υπάρχει σήµα GSM 
• ∆εν υπάρχει προκαθορισµένος αριθµός χρήστη 

Λάβατε µήνυµα, <<Wrong syntax>> η  
<<Command is not correct>>* 

• Λάθος σύνταξη µηνύµατος 
• Έχει εισαχθεί χαρακτήρας (κενού) στο µήνυµα 

 
 
 



 30 

7. Παράδειγµα εφαρµογών εισόδου/εξόδου 
 
 
Το i-Sec GSM 33 είναι εξοπλισµένο µε 3 εισόδους και 3 εξόδους. Ο χρήστης µπορεί στέλνοντας γραπτό µήνυµα 
SMS, να ενεργοποιήσει όποια από τις 3 εξόδους θέλει (όπλιση συστήµατος συναγερµού µέσω ζώνης arm/disarm, 
ενεργοποίηση καλοριφέρ µε σύνδεση ρελέ, ενεργοποίηση πλυντηρίου µε σύνδεση ρελέ, κ.α. ). 
Επίσης το i-Sec GSM 33 διαθέτει 3 εισόδους. Όταν διεγερθεί µια είσοδος µπορεί να σταλεί γραπτό µήνυµα SMS σε 
έως 3 χρήστες. Επίσης µπορεί να σταλεί σήµα στο κέντρο λήψης σηµάτων της επιλογής µας µε τη διέγερση 
οποιασδήποτε εισόδου του i-Sec GSM 33. 
 

 
  
 

1. Όπλιση / αφόπλιση του συστήµατος συναγερµού µε αποστολή SMS 
 
 
Στο παράδειγµα αυτό εξηγείτε ο τρόπος κατά τον οποίο ο χρήστης, µπορεί να οπλίσει το σύστηµα συναγερµού 
στέλνοντας ένα σύντοµο µήνυµα SMS προς την συσκευή i-Sec GSM 33. Επίσης µε την ίδια διαδικασία ο χρήστης 
µπορεί να αφοπλίσει το σύστηµα. Ο χρήστης λαµβάνει στον αριθµό τηλεφώνου του, αναφορά της κατάστασης τόσο 
της εξόδου και της εισόδου της συσκευής, µε γραπτό µήνυµα SMS. Η κατάσταση της εισόδου στην συγκεκριµένη 
εφαρµογή όπλισης / αφόπλισης, εκφράζει την κατάσταση του συστήµατος συναγερµού ( οπλισµένο / αφοπλισµένο ). 
 
 

• Αρχικά θα πρέπει να προγραµµατίσουµε µία ζώνη τύπου κλειδοδιακόπτη (arm / disarm) στο σύστηµα 
συναγερµού. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να πετύχουµε όπλιση ή αφόπλιση του συστήµατος κάθε φορά 
που διεγείρεται η ζώνη. 

• Συνδέουµε στη ζώνη του συστήµατος συναγερµού, την έξοδο της συσκευής i-Sec GSM 33, µέσω ρελέ. 
Στέλνουµε γραπτό µήνυµα SMS προς τη συσκευή i-Sec GSM 33. Το µήνυµα που πρέπει να σταλεί για 
ενεργοποίηση της εξόδου για 3 δευτερόλεπτα είναι ( XXXX_C1_ON_3 ). Το σύστηµα σε λίγα δευτερόλεπτα 
θα οπλίσει.  

• Για να ξέρουµε εάν το σύστηµα είναι οπλισµένο ή αφοπλισµένο, πρέπει να προγραµµατίσουµε µια έξοδο του 
συστήµατος συναγερµού ( PGM ), έτσι ώστε να διεγείρετε κάθε φορά που το σύστηµα είναι οπλισµένο. Στη 
συνέχεια συνδέουµε την έξοδο αυτή ( PGM ) µε την είσοδο της συσκευής i-Sec GSM 33 ( µε χρήση ρελέ N.Ο 
). Έτσι κάθε φορά που το σύστηµα συναγερµού οπλίζει, η είσοδος της συσκευής i-Sec GSM 33 διεγείρεται 
(βραχυκύκλωµα επαφών Z1 και COM) και θα αποστέλλεται γραπτό µήνυµα στον καταχωρηµένο αριθµό 
τηλεφώνου (input 1 RESTORED ), που περιγράφει την κατάσταση της εισόδου.     

 
Το µήνυµα που θα αποσταλεί από την συσκευή προς τον χρήστη θα είναι της µορφής: 

• ( input 1 TRIGGERED ) κατά το βραχυκύκλωµα της επαφής Z1 µε την επαφή COM (σύστηµα οπλισµένο) 
• ( input 1 RESTORED ) κατά την επαναφορά της επαφής Z1 από την επαφή COM (σύστηµα αφοπλισµένο) 

* Το περιεχόµενο των µηνυµάτων µπορεί να µεταβληθεί σύµφωνα την ενότητα 2.1.5 
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2. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής µε αποστολή SMS 

 
Στο παράδειγµα αυτό εξηγείτε ο τρόπος κατά τον οποίο ο χρήστης, µπορεί να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει µια 
ηλεκτρική συσκευή στέλνοντας ένα σύντοµο µήνυµα SMS προς την συσκευή I-SEC GSM 33. Ο χρήστης λαµβάνει 
στον αριθµό τηλεφώνου του, αναφορά της κατάστασης τόσο της εξόδου και της εισόδου της συσκευής, µε γραπτό 
µήνυµα SMS. Η κατάσταση της εισόδου στην συγκεκριµένη εφαρµογή, εκφράζει την κατάσταση της ηλεκτρικής 
συσκευής ( ενεργοποιηµένη / απενεργοποιηµένη ). 
 
 

• Συνδέουµε µέσω ρελέ σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα. Όταν διεγερθεί η έξοδος, η συσκευή θα λάβει 
τροφοδοσία. Στέλνουµε γραπτό µήνυµα SMS προς τη συσκευή i-Sec GSM 33. Το µήνυµα που πρέπει να 
σταλεί για ενεργοποίηση της εξόδου για 3 δευτερόλεπτα είναι ( XXXX_C1_ON_3 ). Η συσκευή σε λίγα 
δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί.  

• Για να ξέρουµε εάν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη η απενεργοποιηµένη, πρέπει να συνδέσουµε κατάλληλα 
µέσω ρελέ µια είσοδο της συσκευής i-Sec GSM 33 ( µε χρήση ρελέ N.Ο ). Έτσι κάθε φορά που η συσκευή 
ενεργοποιείται, η είσοδος της συσκευής i-Sec GSM 33 διεγείρεται (βραχυκύκλωµα επαφών Z1 και COM) και 
θα αποστέλλεται γραπτό µήνυµα στον καταχωρηµένο αριθµό τηλεφώνου ( input 1 TRIGGERED ) , που θα 
περιγράφει την κατάσταση της εισόδου.     

 
 

Το µήνυµα που θα αποσταλεί από την συσκευή προς τον χρήστη θα είναι της µορφής: 
• ( input 1 TRIGGERED ) κατά το βραχυκύκλωµα της επαφής Z1 µε την επαφή COM (συσκευή ενεργοπ) 
• ( input 1 RESTORED ) κατά την επαναφορά της επαφής Z1 από την επαφή COM (συσκευή 
απενεργοπ) 

* Το περιεχόµενο των µηνυµάτων µπορεί να µεταβληθεί σύµφωνα την ενότητα 2.1.5 

 

 
 
 

3. Ενεργοποίηση εξόδου του i-Sec GSM 33 σε περίπτωση ολικής απώλειας σήµατος του δικτύου 
GSM/GPRS (π.χ. µε συσκευή δολιοφθοράς GSM Jammer) και σύνδεση στο σύστηµα 
συναγερµού.  

 
4. Συνδέουµε µέσω ρελέ σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα. Εάν η συσκευή δεχθεί δολιοφθορά από GSM 

Jammer  (δλδ χαθεί το σήµα του δικτύου) διεγείρεται η έξοδός της (µετά από 5 δευτερόλεπτα 
απώλειας σηµατος), το ρελέ θα οπλίσει και η επαφή του (Ν.Ο.) θα κλείσει προκαλώντας διέγερση στη 
ζώνης του συστήµατος συναγερµού. Η έξοδος του i-Sec GSM 33 παραµένει ανοιχτή όσο διαρκεί το 
µπλοκάρισµα του σήµατος του δικτύου GSM/GPRS.  

5. Συνδέουµε τη συσκευή i-Sec GSM 33 µε καλώδιο USB στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και µε το 
πρόγραµµα Configuration Tool κάνουµε τις ακόλουθες ρυθµίσεις.  
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6. Στην καρτέλα Inputs/Outputs του λογισµικού στην περιοχή Outputs Settings ορίζουµε ως τύπο 
διέγερσης του Output 1, το Report GSM Loss . Επίσης φροντίζουµε να είναι τικαρισµένη η επιλογή 
Send SMS in case of Output Restore εάν θέλουµε κατά την επαναφορά του δικτύου GSM/GPRS να 
ενηµερώνεται ο χρήστης µε γραπτό µήνυµα στο κινητό του. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 33 

8. Παραδείγµατα χρήσης της συσκευής i-Sec GSM 33  
 
 

1. Αποστολή σηµάτων, από το σύστηµα συναγερµού προς το κέντρο λήψης σηµάτων µέσω 
κλήσης φωνής GSM (χωρίς να υπάρχει τηλεφωνική γραµµή). 

2. Αποστολή σηµάτων από το σύστηµα συναγερµού προς το κέντρο λήψης σηµάτων, µέσω 
κλήσης φωνής GSM (εφεδρική λειτουργία) όταν διακοπεί η σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 

3. Αποστολή σηµάτων από το σύστηµα συναγερµού προς το κέντρο λήψης σηµάτων όταν 
διακοπεί η σταθερή τηλεφωνική γραµµή, µέσω GPRS δικτύου δεδοµένων (εφεδρική 
λειτουργία). 

4. Αποστολή σηµάτων, από το σύστηµα συναγερµού προς το κέντρο λήψης σηµάτων µέσω 
GPRS δικτύου δεδοµένων (χωρίς να υπάρχει τηλεφωνική γραµµή). 

5. Ρύθµιση ελέγχου επικοινωνίας GPRS µε ρυθµιζόµενο χρόνο. Στο παράδειγµα ο χρόνος 
είναι 3 λεπτά.  

6. Αποστολή γραπτού µηνύµατος SMS προς χρήστη/ες, κατά την πρόκληση συναγερµού ή 
οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (π.χ. διακοπή ρεύµατος AC, όπλιση/αφόπλιση 
συστήµατος, χαµηλή τάση µπαταρίας, πυρανίχνευση κ.α.) χωρίς να υπάρχει σταθερή 
τηλεφωνική γραµµή. 

7. Αποστολή σηµάτων προς το κέντρο λήψης µε καθορισµένο τρόπο επικοινωνίας και 
καθορισµένο εφεδρικό τρόπο επικοινωνίας. ∆υνατότητα συνδυασµών τρόπου εφεδρικής 
επικοινωνίας µεταξύ ( GPRS - κλήσης φωνής GSM - SMS). 

8. Αποστολή µηνύµατος SMS ή/και αποστολή σήµατος στο κέντρο λήψης σηµάτων, κατά το 
κόψιµο / αποκατάσταση της τηλεφωνικής γραµµής. 

9. Αποστολή σήµατος προς το κέντρο λήψης σηµάτων µέσω κλήσης φωνής GSM, κατά το 
κόψιµο / αποκατάσταση της τηλεφωνικής γραµµής. 

 
 
 
 
 
 

1. Αποστολή σηµάτων, από το σύστηµα συναγερµού προς το κέντρο λήψης σηµάτων µέσω 
κλήσης φωνής GSM (χωρίς να υπάρχει τηλεφωνική γραµµή). 
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2. Αποστολή σηµάτων από το σύστηµα συναγερµού προς το κέντρο λήψης σηµάτων, µέσω 
κλήσης φωνής GSM (εφεδρική λειτουργία) όταν διακοπεί η σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 

 

 
 
 
3. Αποστολή σηµάτων από το σύστηµα συναγερµού προς το κέντρο λήψης σηµάτων όταν 

διακοπεί η σταθερή τηλεφωνική γραµµή, µέσω GPRS δικτύου δεδοµένων (εφεδρική 
λειτουργία). 
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� Κάνουµε τις ακόλουθες ρυθµίσεις, όπως φαίνονται στη παραπάνω φωτογραφία : 
 
� Στα πεδία Server IP και Port εισάγουµε τη διεύθυνση IP και την θύρα επικοινωνίας αντίστοιχα, του κέντρου 

λήψης σηµάτων 
� Στα πεδία APN, User Name, Password εισάγουµε τα στοιχεία που αφορούν την κάρτα SIM GPRS. Τα 

στοιχεία παρέχει η αρµόδια εταιρία τηλεφωνίας 
� Προσέχουµε, ώστε στο πεδίο Protocol να υπάρχει το πρωτόκολλο επικοινωνίας που συµφωνεί µε το κέντρο 

λήψης σηµάτων.  

 
 
 
4. Αποστολή σηµάτων, από το σύστηµα συναγερµού προς το κέντρο λήψης σηµάτων µέσω 

GPRS δικτύου δεδοµένων (χωρίς να υπάρχει τηλεφωνική γραµµή). 
 

 
 
 
 

 
 
 

� Κάνουµε τις ακόλουθες ρυθµίσεις, όπως φαίνονται στη παραπάνω φωτογραφία : 
 
� Στα πεδία Server IP και Port εισάγουµε τη διεύθυνση IP και την θύρα επικοινωνίας αντίστοιχα, του κέντρου 

λήψης σηµάτων 
� Στα πεδία APN, User Name, Password εισάγουµε τα στοιχεία που αφορούν την κάρτα SIM GPRS. Τα 

στοιχεία παρέχει η αρµόδια εταιρία τηλεφωνίας 
� Προσέχουµε, ώστε στο πεδίο Protocol να υπάρχει το πρωτόκολλο επικοινωνίας που συµφωνεί µε το κέντρο 

λήψης σηµάτων. 
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5. Ρύθµιση ελέγχου επικοινωνίας GPRS ανά 3 λεπτά. 
 

 
 
� Βάζουµε τον κωδικό αναγνώρισης του κέντρου λήψης σηµάτων στο πεδίο Account. 

 

 
 

� Στο πεδίο Test Period ορίζουµε το χρονικό διάστηµα του ελέγχου, σε δευτερόλεπτα 
� Επιλέγουµε την επιλογή Contact ID Ping και ορίζουµε το σήµα CID που θα αποστέλλεται στο κέντρο 

λήψης σηµάτων (Το σήµα αυτό δίνεται από το κέντρο λήψης σηµάτων) 
� Στα πεδία Server IP και Port εισάγουµε τη διεύθυνση IP και την θύρα επικοινωνίας αντίστοιχα, του κέντρου 

λήψης σηµάτων 
� Στα πεδία APN, User Name, Password εισάγουµε τα στοιχεία που αφορούν την κάρτα SIM GPRS. Τα 

στοιχεία παρέχει η αρµόδια εταιρία τηλεφωνίας 
� Προσέχουµε, ώστε στο πεδίο Protocol να υπάρχει το πρωτόκολλο επικοινωνίας που συµφωνεί µε το κέντρο 

λήψης σηµάτων. 
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6. Αποστολή γραπτού µηνύµατος SMS προς χρήστη/ες, κατά την πρόκληση συναγερµού ή 
οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (π.χ. διακοπή ρεύµατος AC, όπλιση/αφόπλιση 
συστήµατος, χαµηλή τάση µπαταρίας, πυρανίχνευση κ.α.) χωρίς να υπάρχει σταθερή 
τηλεφωνική γραµµή. 

 

 
 
 

 
 

� Κάνουµε τις ακόλουθες ρυθµίσεις, όπως φαίνονται στη παραπάνω φωτογραφία : 
 
� Στα πεδία User Settings εισάγουµε έως πέντε χρήστες, στους οποίους θα αποστέλλονται µηνύµατα SMS 
� Ανάλογα µε το περιστατικό που επιθυµούµε να αποσταλεί, προσθέτουµε/αφαιρούµε τα σήµατα Contact-id 

(π.χ. Εάν θέλουµε να σταλεί µήνυµα σε περίπτωση περιστατικού Πυρκαγιάς, τότε προσθέτουµε το ID 1110 
και Message, Fire )  

 
7. Αποστολή σηµάτων προς το κέντρο λήψης µε καθορισµένο τρόπο επικοινωνίας και 

καθορισµένο εφεδρικό τρόπο επικοινωνίας. 
 
(Στο παρακάτω παράδειγµα αναλύεται το εξής σενάριο : ως πρωταρχικός τρόπος επικοινωνίας 
θα οριστεί η GPRS µέθοδος.  Ως πρώτος εφεδρικός τρόπος επικοινωνίας θα οριστεί η 
µέθοδος κλήσης φωνής GSM. Ως δεύτερος εφεδρικός τρόπος επικοινωνίας θα οριστεί η 
αποστολή SMS µηνύµατος σε χρήστη) 
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� Κάνουµε τις ακόλουθες ρυθµίσεις, όπως φαίνονται στη παραπάνω φωτογραφία : 
 
� Επιλέγουµε το χαρακτηριστικό Backup Enabled. 
� Στο πεδίο Primary επιλέγουµε GPRS 1, στο πεδίο Backup 1 επιλέγουµε Voice Calls, στο πεδίο Backup 2 

επιλέγουµε SMS 

 

 
 

� Κάνουµε τις ακόλουθες ρυθµίσεις, όπως φαίνονται στη παραπάνω φωτογραφία : 
 
� Στα πεδία Server IP και Port εισάγουµε τη διεύθυνση IP και την θύρα επικοινωνίας αντίστοιχα, του κέντρου 

λήψης σηµάτων 
� Στα πεδία APN, User Name, Password εισάγουµε τα στοιχεία που αφορούν την κάρτα SIM GPRS. Τα 

στοιχεία παρέχει η αρµόδια εταιρία τηλεφωνίας 
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� Κάνουµε τις ακόλουθες ρυθµίσεις, όπως φαίνονται στη παραπάνω φωτογραφία : 
 
� Στα πεδία User Settings εισάγουµε έως πέντε χρήστες, στους οποίους θα αποστέλλονται µηνύµατα SMS 
� Ανάλογα µε το περιστατικό που επιθυµούµε να αποσταλεί, προσθέτουµε/αφαιρούµε τα σήµατα Contact-id 

(π.χ. Εάν θέλουµε να σταλεί µήνυµα σε περίπτωση περιστατικού Πυρκαγιάς, τότε προσθέτουµε το ID 1110 
και Message, Fire) 

 
8. Αποστολή µηνύµατος SMS, κατά το κόψιµο / αποκατάσταση της τηλεφωνικής γραµµής. 

 

 
 

� Κάνουµε τις ακόλουθες ρυθµίσεις, όπως φαίνονται στη παραπάνω φωτογραφία : 
� Επιλέγουµε την παράµετρο Notify about PSTN Loss/Restore : SMS  
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� Κάνουµε τις ακόλουθες ρυθµίσεις, όπως φαίνονται στη παραπάνω φωτογραφία : 
� Εισάγουµε στο πεδίο Phone Number  της καρτέλας Inputs/Outputs, έως τρεις αριθµούς χρηστών.  

 
9. Αποστολή σήµατος προς το κέντρο λήψης σηµάτων µέσω κλήσης φωνής GSM, κατά το 

κόψιµο / αποκατάσταση της τηλεφωνικής γραµµής. 
 

 
 
 

� Κάνουµε τις ακόλουθες ρυθµίσεις, όπως φαίνονται στη παραπάνω φωτογραφία : 
 
� Επιλέγουµε την παράµετρο Notify about PSTN Loss/Restore : By Communication M ethod  
� Εισάγουµε στο πεδίο Tel. Number , τον τηλεφωνικό αριθµό του κέντρου λήψης σηµάτων : π.χ. 210 96ΧΧΧΧΧ 
� Εισάγουµε στο πεδίο Account , τον κωδικό αναγνώρισης πελάτη του κέντρου λήψης σηµάτων : π.χ. ABCD    
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