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Program ćwiczenia.

U
1. Połączenie modułu z centralką alarmową.

1.1. Do  centralki  Integra 24  dołącz  moduł  monitoringu  GPRS-T2  zgodnie  z  poniższym
schematem:

1.2. Podłącz  do  centrali  alarmowej  czujkę  w  linii  2EOL oraz  obwód  sabotażowy  obudowy
centrali.

1.3. Podłącz  najpierw  przewód  brązowy  (TTL)  do  portu  RS-232  modułu,  następnie  do
przetwornika SATEL USB-RS, a na końcu przewód USB do przetwornika i komputera.

1.4. Uruchom  program  GPRS-Soft  i  aby  umożliwić  komunikację  z  komputerem  sprawdź
w Menadżerze urządzeń Windows numer portu COM konwertera i  ustaw go w menu
Komunikacja/Konfiguracja oraz  przywróć  ustawienia  fabryczne  modułu  (menu
Komunikacja/Ustawienia producenta).

2. programowanie modułu.

2.1. W zakładce  Telefon GSM, Stacje monitorujące podaj numer centrum SMS operatora
Play  włożonej  karty  (tabela  na  ostatniej  stronie  instrukcji)  oraz  numer  telefonu
powiadamiania i transmisji testowych.

2.2. W zakładce Transmisje testowe, sterowanie zaznacz dla numeru telefonu T1 transmisję
testową SMS i CLIP, włącz opcję Wysłać SMS ze statusem modułu na CLIP oraz treść
smsów sterujących wyjściem:
Załącz: Zal,
Wyłącz: Wyl.



2.1. W  zakładce  Wejścia dla  wejścia  Z1  zdefiniuj  powiadamianie  SMS  i  CLIP  o  alarmie
wywołanym w centralce o treści  Alarm,  a dla wejścia Z2 powiadamianie SMS podczas
naruszenia o treści: Czuwanie oraz podczas powrotu o treści: Koniec czuwania.

3. programowanie centralki alarmowej.

3.1. Wyłącz zasilanie sieciowe i ewentualnie awaryjne (akumulator) centrali i połącz najpierw
przewód  biały  drugiego  przetwornika  SATEL  USB-RS  do  portu  RS-232  centrali,
a następnie przewód USB do komputera.

3.2. Uruchom  program  DLOADX (hasło:1234)  i  w  menu  Plik/Nowy/Ustawienia
producenta/INTEGRA 24  załóż nowy plik. Zgodnie z sugestią programu zapisz nowy plik
danych pod swoją nazwą.

3.3. Wybierz w programie DLOADX port komunikacyjny (menu Połączenie/Konfiguracja/Port
RS-232) sprawdzony wcześniej w Menadżerze urządzeń.

3.4. Programowanie  centrali  inicjujemy  z  menu  użytkownika  serwisowego  skrótem  01
(12345＊01) .Podczas programowania centrala pozostaje w pełni funkcjonalna (nie trzeba
wychodzić  z  trybu  programowania),  zakończenie  programowania  skrótem  02
przeprowadzamy na koniec zajęć

3.5. Jeżeli program nawiąże komunikację z centralą, pojawi się komunikat o zapisanie danych,
który  zatwierdzamy,  a  w  oknie  Nowy  system  alarmowy zaznaczamy  opcję  Zapisz
aktualnie otwarte dane i zatwierdzamy.

3.6. Na wstępie należy skonfigurować manipulator.  W tym celu w menu  Struktura i  sprzęt
w zakładce  Sprzęt kliknij  w  pozycję  Manipulatory i  przeprowadź  identyfikację  klikając
w klawisz Identyfikacja LCD.

3.7. Zaprogramuj wyjście OUT3 pracujące jako funkcja: 1 Alarm włamaniowy, czas działania:
6s.

3.8. Zaprogramuj wyjście OUT4 pracujące jako funkcja: 21 Wskaźnik czuwania.
3.9. Zaprogramuj wejście  Z4 – typ linii:  NO, typ reakcji:  82 Zał./wył. czuwanie, opcja:  Ster.

naruszeniem (wył.-stanem) wyłączona, opcja: Kasowanie alarmu włączona.
3.10. Zaprogramuj  centralkę  alarmową do  pracy  z  czujką  ruchu  w  linii  2EOL/NC działającą

natychmiastowo oraz obwodem sabotażowym obudowy według istniejących połączeń.
3.11. Sprawdź  transmisję  testową,  a  następnie  powiadamianie  o  alarmie  oraz  możliwość

zdalnego przezbrajania alarmu przy pomocy smsów według wskazówek nauczyciela.
3.12. Dla wejścia Z2 modułu GPRS w polu Wyjście ustaw opcję Zał. aby umożliwić wyłączenie

czuwania SMSem, jeżeli zostało uprzednio włączone z manipulatora.
3.13. Korzystając  z  wejścia  Z3  w  module  GPRS,  połącz  je  z  wyjściem  OUT4  w  centralce

alarmowej  i  zaprogramuj  tak,  aby  przezbrajanie  alarmu  za  pomocą  SMSów
i z manipulatora centralki było całkowicie funkcjonalne (możliwe było włączenie czuwania
SMSem  w  sytuacji  gdy  ktoś  wyłączył  czuwanie  z  manipulatora,  a  wcześniej  zostało
załączone SMSem).

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Na podstawie schematu zamieszczonego w instrukcji wykonaj niezbędne połączenia między
modułem monitoringu GPRS-T2 i połączonym systemem alarmowym opartym na centralce
Integra 24 tak, aby umożliwić powiadamianie o wywołanych alarmach.

 Podłącz do centrali alarmowej czujkę i obwód sabotażowy obudowy centrali.

 Zaprogramuj za pomocą programu GPRS-Soft moduł monitoringu GSM tak, aby umożliwić
powiadamianie SMS i CLIP o wywołanych alarmach.

 Zaprogramuj centralkę alarmową do współpracy z systemem monitoringu GSM tak,  aby
możliwe było powiadamianie o alarmach wywoływanych przez czujkę bez opóźnień oraz
przez obwód sabotażowy obudowy centralki .


