HG-07A

I.

Начало

HG07А е устройство за контрол и управление на обекти чрез GSM мрежата с използване на SMS-и и
позвънявания. Хардуерната платформа е платката HG-07-3 като могат да се добавят необходимите за
конкретното приложение Разширителни платки.
Основните приоритети при разработката на устройството са надеждност и гъвкавост. Използван е
висококачествен GSM модем предназначен за индустриални и автомобилни приложения. Система за
самодиагностика заложена в софтуера на устройството същ о спомага за повишаване надеждността на
работата му.
Уникално за това устройство е използването на опашки за Изходящ и позвънявания и Изходящ и
съобщ ения които осигуряват многократно по висока надежност при известяването от конкурентните
изделия.
Уникално за изделието е и развития SMS Интефейс чрез който системата може да се контролира
дистанционно,като има голяма гъвкавост за начина на изпращ ане на командните съобщ ения и начина на
получаване на отговорите.
Устройството е с отворен дизайн и позволява добавяне на разширителни модули и написване на
допълнителен софтуер за решаване на специфични задачи.За такива случаи може да се ползва и
управление по CSD или GPRS.
Устройството се предлага в различни варианти:
Завършено изделие в метална кутия,нехерметичен вариант.
Завършено изделие в херметична метална кутия.
Базова платка с необходимите Разширителни платки за самостоятелно вграждане.
Система за охрана на пчелини BeeG 13.
Описание на хардуерните възможности и опции на системата има в частта Хардуер.
Описание на работата на системата има в частта Функционалност на HG07A.
Въвеждането в експлоатация на нова система HG07A е описано в частта Въвеждане в експлоатация.
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II.

Спецификация

II_1

Възможности на хардуера

Това са възможностите на платката HG-07-3 на чиято основа е базирано устройството
- Контрол на 4 входа и 4 изхода.
- Допълнителен изход,състоянието на който се определя от режима на работа.
- Контрол на температура в една точка чрез изнесен цифров датчик с точност

0.5o C.

- Контрол на температура и влажност на помещения чрез включването на един до три
изнесени датчика HS-1W.
- Контрол на отварянето на капака на кутията, в която е монтирано устройството.
- Контрол на напрежението в мрежата.
- Зареждане и контрол на заряда и разряда на 12V оловен акумулатор.
- Три варианта за захранване на устройството:
От 220V мрежа и буфериране със собствена акумулаторна батерия.
От 220V мрежа без буфериране с акумулатор.
Захранване от акумулаторна батерия на друго устройство. В този случай HG-07 не се грижи
за заряда на акумулаторната батерия.
- Часовник за реално време с календар.
- Индикиране режимите на работа чрез вградени и изнесени на кутията светодиоди.
- USB интерфейс за програмиране и контрол.
- Възможност за подслушване на помещението чрез микрофон, включен към устройството.
- Възможност за добавяне на разширителни платки, в които се реализират допълнителни
възможности.
- Управление на изходите чрез позвъняване, SMS или при настъпване на определено
събитие.
- Работен температурен диапазон -10o C

+75o C.

Потребителската функционалност е реализирана от използвания софтуер и за HG07A е
описана в частта Функционалност на устройството.
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II_2

Технически характеристики

В тази част са приведени техническите характеристики на Базовата платка HG-07-3. Характеристиките на
разширителните платки са описани в частта Разширителни платки.

Електрически характеристики:
Наименование

Стойно Едини
ст
ца

Захранващ о напрежение на
входа от трансформатор

14 - 16

V

Захранващ о напрежение на
входа от трансформатор

18 - 20

V

Максимален ток, консумиран
от входа за трансформатор

400

mA

Захранващ о напрежение на
клемите за акумулатор

Входно напрежение
логическа единица

Максимално допустимо
напрежение, приложено на
вход
Съпротивление на входовете

10 - 18

6-7

V

V

Забележка

Променливо напрежение 50Hz
Постоянно напрежение
Променлив ток
Може да достигне до 24V, ако не е включена разширителна
платка, която да не позволява да се захранва с такова
напрежение.
Такива платки са:
4R - 4 Релета
OWI + 4R
Над тази стойност входа е в състояние 1.
Входа няма хистерезис! Реализирано е софтуерно
филтриране на състоянието на входовете. Не е желатена
работата с нива близо до този праг за избягване на
невярната им интерпретация.
Защ ита на входа от пренапрежение

100
120

V
K

Максимална собствена
консумация

14

mA

Условия:
Няма допълнителни модули и разширителни платки.
Не зарежда акумулатор.
Няма активност в GSM мрежата.
Светещ диод за статуса на захранващ ото напрежение.
Захранващ о напрежение на клемите на акумулатора = 12V

Товароспособност на
изходите

400

mA

Изведени са на конектор P4
Няма защ ита от претоварване.

*

*

Товароспособност на
релейните изходи.

10

A

за разширителни платки
4R - 4 Релета
OWI + 4R

Максимален заряден ток на
акумулатора

400

mA

Акумулатора се зарежда в режим с константно напрежение.
Напрежението на заряд е температурно компенсирано

Максимално напрежение на
изходите
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Механични характеристики:
Наименование

Стойност

Единица

Широчина на платката

90

mm

Дължина на платката

150

mm

Максимална височина без разширителни платки

28

mm

Разстояние между отворите за закрепване по широчина

80

mm

Разстояние между отворите за закрепване по дължина

140

mm

Габарити на кутията
- L (дължина)
- B (дълбочина)
- H (височина)

250
90
255

mm
mm
mm

Други характеристики:
Наименование

Работен температурен диапазон

Стойност

от -10 до +75

Използван GSM модем
Конектор за антена
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Единица

oC

Забележка

По заявка могат да се
изработват устройства за
разширен температурен
диапазон
Wavecom Clasic Q24xx
EGSM 900/1800

тип SMA
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III.

Хардуер

В тази част са описани хардуерните възможности на базовата платка,разширителните модули и
допълнителните устройства на системата.
Базова платка
Разширителни платки
4R - 4 Релета
EXT-A
EXT-B
OWI - OneWire Интерфейс
RS485 - RS485 Интерфейс
Датчици
HS-1W
Радиодатчици
MD-1 RF
Комплект в Метална кутия
Комплект в херметична метална кутия
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III_1

Базова платка

Базовата платка е самото устройство HG-07. Към нея се включват различни разширителни платки за
осигуряване на необходимата функционалност за конкретното приложение. Към нея се включват и
захранващ ият трансформатор и акумулатора. На нея е и конектора за GSM антената. Изделието се
предлага и в окомплектован в метална кутия вид.
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Конектор CON3
Предназначен е за връзка с захранващ ия трансформатор и акумулатора.
Предназначение на пиновете:

Номер на
пин

Предназначение

1

Захранващ трансформатор AC
15V

2

Захранващ трансформатор AC
15V

3

Плюс на акумулатора

4

Минус на акумулатора

Конектор CON4
На него са изведени четирите входа и дистанционния термодатчик.
Предназначение на пиновете

Номер
на пин

Предназначение

1

GND

2

GND

3

Вход 1

4

Вход 2

5

Вход 3

6

Вход 4

7
8
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Конектор P3
Предназначен е за връзка със светодиодите на лицевия панел и ключето на капака на кутията.

Номер
на пин

Предназначение

1

GND ,Катод на червения сегмент на двуцветния светодиод

2

Анод на червения сегмент на двуцветния светодиод

3

GND ,Катод на зеления сегмент на двуцветния светодиод

4

Анод на зеления сегмент на двуцветния светодиод

5

GND ,Катод на светодиода индициращ приемане/предаване на
SMS

6

Анод на светодиода индициращ приемане/предаване на SMS

7

GND ,Катод на светодиода индициращ наличие на мрежа

8

Анод на светодиода индициращ наличие на мрежа

9

Ключе на капака

10

Ключе на капака

© 2015 ТСК-1 ООД

стр.9

Конектори P4,P5 и P6
Предназначени са за монтиране на разширителни платки

Джъмпер за батерията на часовника
За нормалната работа на устройството е необходимо да бъде поставен. Ако устройството щ е се
съхранява на склад е необходимо да бъде изваден, за да не се изтощ ава батерията напразно.
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III_2

Разширителни платки

Чрез разширителните платки могат да се добавят нови функции на устройството:
- управление на товари;
- измерване и контрол на аналогови величини.
- връзка с други устройства и интерфейси.
- разширение броя на изходите.
За момента се предлагат следните разширителни платки:
Наименован
Описание
ие

4R

Платка с 4 изходни релета 220V/5А

EXT-A

OneWire Интерфейс + 4 изходни релета 220V/5А

EXT-B

OneWire интерфейс,4 релейни изхода и радиоприемник/декодер за сигнали от
радиосензори

OWI

OneWire Интерфейс

RS485

RS485 Интерфейс
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III_2.1 4R - 4 Релета
Платка с 4 релейни изхода. Всяко от релетата има по един превключващ контакт. Позволява комутиране
на консуматори AC/220V/5А. Не е желателно комутирането на големи индуктивни товари директно чрез
този модул. За такива случаи се препоръчва с релето да се управлява контактор който да комутира товара.

Клеморед
Клема

Предназначение

Кратко име

1
2
3

Изход 1

Изход 1 Нормално Отворен контакт
Изход 1 Общ контакт
Изход 1 Нормално затворен контакт

OUT1 NO
OUT1 COM
OUT1 NC

4
5
6

Изход 2

Изход 2 Нормално Отворен контакт
Изход 2 Общ контакт
Изход 2 Нормално затворен контакт

OUT2 NO
OUT2 COM
OUT2 NC

7
8
9

Изход 3

Изход 3 Нормално Отворен контакт
Изход 3 Общ контакт
Изход 3 Нормално затворен контакт

OUT3 NO
OUT3 COM
OUT3 NC

Изход 4

Изход 4 Нормално Отворен контакт
Изход 4 Общ контакт
Изход 4 Нормално затворен контакт

OUT4 NO
OUT4 COM
OUT4 NC

10
11
12

Номерата на клемите се броят отляво надясно
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III_2.2 EXT-A
Разширителна платка с OneWire интерфейс и 4 релейни изхода.

Релета
Всяко от релетата има по един превключващ контакт. Позволява комутиране на консуматори
AC/220V/5А. Не е желателно комутирането на големи индуктивни товари директно чрез този модул. За
такива случаи се препоръчва с релето да се управлява контактор който да комутира товара. Трите релета
са включени към изходи 1....3,а четвъртото се превключва чрез джъмпера на платката към Изход 4 (UNI =
Output 4) или Изход "Режим на работа" (UNI = Mode Output). При конфигуриране като Изход "Режим
на работа",релето е включено при активен режим на устройството и е изключено при неактивен.
OneWire интерфейс
Предназначен е за включване на изнесени термодатчици,сензори HS-1W и други устройства при
къстъм решения на базата на HG-07A.
Разположение на изводите на OneWire интерфейса.
При поглед на конектора на платката отпред,в посока от ляво на дясно - OW, GND, +V, VCC.
VCC в серийната версия на платката е неактивен. За къстъм приложения там е изведено
напрежението на акумулатора.

Клеморед - Номерата на клемите се броят отляво надяснo
Клема

Предназначение

Кратко име

1
2
3

Изход 1

Изход 1 Нормално Отворен контакт
Изход 1 Общ контакт
Изход 1 Нормално затворен контакт

OUT1 NO
OUT1 COM
OUT1 NC

4
5
6

Изход 2

Изход 2 Нормално Отворен контакт
Изход 2 Общ контакт
Изход 2 Нормално затворен контакт

OUT2 NO
OUT2 COM
OUT2 NC

7
8
9

Изход 3

Изход 3 Нормално Отворен контакт
Изход 3 Общ контакт
Изход 3 Нормално затворен контакт

OUT3 NO
OUT3 COM
OUT3 NC

10
11
12

Изход 4 /
Режим на работа

Изход 4 Нормално Отворен контакт
Изход 4 Общ контакт
Изход 4 Нормално затворен контакт

OUT4 NO
OUT4 COM
OUT4 NC
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III_2.3 EXT-B
Разширителна платка с OneWire интерфейс,4 релейни изхода и радиоприемник/декодер за сигнали от
Радиодатчици. Необходима за реализиране на възможността Мрежа Безжични Сензори на HG07A.
Ext-B монтирана върху HG-07 платка.

Релета
Всяко от релетата има по един превключващ контакт. Позволява комутиране на консуматори
AC/220V/5А. Не е желателно комутирането на големи индуктивни товари директно чрез този модул. За
такива случаи се препоръчва с релето да се управлява контактор който да комутира товара. Трите релета
са включени към изходи 1....3,а четвъртото се превключва чрез джъмпера на платката към Изход 4 (UNI =
Output 4) или Изход "Режим на работа" (UNI = Mode Output). При конфигуриране като Изход "Режим
на работа",релето е включено при активен режим на устройството и е изключено при неактивен.
OneWire интерфейс
Предназначен е за включване на изнесени термодатчици,сензори HS-1W и други устройства при
къстъм решения на базата на HG-07A.
Радиоприемник/декодер
Приема и декодира сигнали от Радиодатчици.
Разположение на изводите на OneWire интерфейса.
При поглед на конектора на платката отпред,в посока от ляво на дясно - OW, GND, +V, VCC.
VCC в серийната версия на платката е неактивен. За къстъм приложения там е изведено
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напрежението на акумулатора.

Клеморед
Клема

Предназначение

Кратко име

1
2
3

Изход 1

Изход 1 Нормално Отворен контакт
Изход 1 Общ контакт
Изход 1 Нормално затворен контакт

OUT1 NO
OUT1 COM
OUT1 NC

4
5
6

Изход 2

Изход 2 Нормално Отворен контакт
Изход 2 Общ контакт
Изход 2 Нормално затворен контакт

OUT2 NO
OUT2 COM
OUT2 NC

7
8
9

Изход 3

Изход 3 Нормално Отворен контакт
Изход 3 Общ контакт
Изход 3 Нормално затворен контакт

OUT3 NO
OUT3 COM
OUT3 NC

10
Изход 4 Нормално Отворен контакт
Изход 4 /
11
Изход 4 Общ контакт
Режим на работа
12
Изход 4 Нормално затворен контакт
Номерата на клемите се броят отляво надяснo

OUT4 NO
OUT4 COM
OUT4 NC
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III_2.4 OWI - OneWire Интерфейс
OneWire интерфейсна платка за включване на изнесен термодатчик или на други изнесени модули при
къстъм решения.
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III_2.5 RS485 - RS485 Интерфейс
Използва се за връзка с устройства по интерфейс RS485. Базовия софтуер не поддържа този модул. Той се
използва само при къстъм решения.
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III_3

Датчици

Датчиците се включват посредством OneWire интерфейса. За да могат да бъдат включвани датчици е
необходимо HG-07 да бъде окомплектован с разширителна платка поддържащ а интерфейса OneWire OWI + 4R или OWI - OneWire Интерфейс.
Наименован
Описание
ие
Контрол на температурата в една точка. Базовия софтуер HG-07A поддържа включването
DS18S20 на един такъв сензор. Температурния диапазон за измерване е -40...+120 C. Връзката се
осъщ ествява по два проводника.
Контрол на температура и влажност в закрити помещ ения. Базовия софтуер на HG-07A
HS-1W
поддържа включването на до три такива сензора. Връзката се осъщ ествява по три
проводника.

© 2015 ТСК-1 ООД

стр.18

III_3.1 HS-1W
Служи за контрол на температура и влажност в закрити помещ ения. Базовия софтуер на HG-07A
поддържа включването на до три такива сензора. За къстъм решения е възможно включването на до 16
датчика. За да могат да бъдат включвани такива датчици е необходимо HG-07 да бъде окомплектован с
разширителна платка поддържащ а интерфейса OneWire - OWI + 4R или OWI - OneWire Интерфейс.
Корпуса на устройството е предвиден за монтаж на стена. На него не са разпробити отверстия за
захващ ане и за вкарване на кабела. Те се разпробиват в съответствие с конкретната ситуация.
Размера на корпуса е 65/47/27 mm.
Електрическата връзка се осъщ ествява по три проводника,като се свързват едноименните изводи на
конекторите на сензора и разширителната платка.
Функционалността на всеки от сензорите се настройва чрез диалог на PC софтуера описан в частта
Настройки на HS-1W сензорите.
SMS Интефейса има 2 команди за работа с тези сензори - HTS и HTS?
Външен вид на сензора.

Вид с отворена капачка.
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Селекция на номер на сензора.
Прави се чрез задаването на адрес на сензора. Адреса се получава като сбор от числата над всеки от
поставените джъмпери. Най малкия адес е 0,когато няма поставени джъмпери,а максималния е 15 когато
всички джъмпери са поставени ( 1+2+4+8 ). По този начин се адресират 16 сензора (0...15).
Базовия софтуер поддържа само адреси от 0 до 2 като съответно това са сензори от 1 до 3.
Поставянето на един и същ адрес на два датчика свързани към устройството,води до невъзможност за
комуникация с тях,и до генериране на съответната грешка.
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III_4

Радиодатчици

Радиодатчиците работят в комплект с разширителната платка EXT-B. За момента се предлагат следните
видове радиодатчици.
MD-1 RF - задейства при удар или преместване.
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III_4.1 MD-1 RF
Този датчик заедно с разширителната платка EXT-B, в която има приемник за сигналите на този тип
датчици, служи за реализиране на възможността Мрежа Безжични Сензори на HG07A.
Този радиодатчик е предназначен за охрана на обекти разположени в близост до базовата станция.
Максималното разстояние между датчика и базовата станция е до 1 км при пряка видимост. Датчика
задейства при движение или удар. Задействането му се индицира чрез светване на светодиода му за 0,5
секунди и започва неколкократно да излъчва кода си в ефира.
Кода му се програмира при производителя *, и включва идентификатор на мрежата към която щ е
работи,и номер на датчика.
Номера на датчика е в диапазона 1..127. Този номер се включва в съобщ ението което се изпращ а от
системата при задействането му. При необходимост за включване на повече от 127 датчика в една мрежа,
номера на датчици могат да се дублират.
След като датчика е задействал и излъчил сигнала си,той минава в неактивен режим за 15,30,60,или 120
секунди( според заводската си настройка * ) . След изтичането им,той отново преминва в активен режим.
Индикация за влизането в активен режим е двукратно премигване на светодиода му.
Основното приложение на датчика е в състава на системите BeeG 13, изградени на базата на HG-07A за
охрана на пчелни кошери.
Датчика има различни варианти за настройка на чувствителноста си към удар и преместване. По
подразбиране е настроен в оптимален режим за охрана н пчелен кошер. За по специални случаи е
необходимо настройката да се договори при закупуването.
Захранването на датчика е две батерии AAA. Желателно е да се ползват алкални батерии,за по голяма
трайност. С комплект алкални батерии датчика работи средно около година. Основно консумацията на
датчика е при задействане. Продулжителността на работа зависи предимно от количеството задействания.
При всяко задейсване датчика излъчва и информация за състоянието на батерията си. Ако е необходимо
батерията му да бъде заменена то системата щ е изпрати съобщ ение на потребителя независимо режима
си на работа. (Режим на работа)

* Необходимо е да се уточни при закупуването! Параметър "Време на неактивност след задействане".

Вид на платката на датчика:

© 2015 ТСК-1 ООД

стр.22

За да се постигне максимална мощ ност на радиоизлъчване, антената на датчика не трябва да се
навива. Трябва да бъде по възможност права. Монтирането на антената непосредствено до големи
метални обекти, намалява максималното разстояние на което базовата станция може да приема сигнала на
датчика.
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III_5

Метална кутия

Изделието се предлага и в окомплектован в метална кутия вид.

Това е пълен комплект на изделието. Включва:
HG-07-3 платка;
Акумулатор 12V;
Мрежов трансформатор;
Разширителна платка според приложението. На илюстрацията е от типа 4R - 4 Релета;
Метална кутия.
На лицевия панел на устройството има изведени 3 светодиода:
Двуцветен светодиод, указващ наличието на мрежово напрежение. При наличие свети в
зелено,а при отсъствие свети в червено;
Зелен светодиод указващ наличие на мрежа;
Червен светодиод указващ , че има един или повече SMS за изпращ ане.
Има монтирано ключе задействащо при отваряне на капака (тампер).
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III_6

Херметична метална кутия

Това е пълен комплект на изделието в херметичен вариант.
Включва:
HG-07-3 платка;
Акумулатор Li-Ion 12V 4AH;
Мрежов трансформатор,опционално;
Разширителни платкa според приложението;
Лята алуминиева кутия.
BeeG 13-М2 е изпълнен в този вариант.

На снимката е в комплектация с разширителна платка EXT-B.
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IV.

Функционалност на HG07A
В тази част е описана функционалността на HG07A.

HG07A е реализирано хардуерно с Базова платка HG-07-03 и съответния софтуер HG07А работещ на
нея. В комплекта има и софтуер HG07A за PC, работещ под Windows. ( PC Интерфейс ).
Функционалността на устрoйството е описана в няколко части:
Режим на работа
Телефонни номера
Изпращ ане на SMS
Изходящ и позвънявания
Входящ и повиквания
Пароли за достъп
Събития
Система за самодиагностика
Работа с акумулатор
Лог за събития
Следене кредита на предплaтена карта
Работа в роуминг
Приоритет на операциите свързани с GSM мрежата
Мрежа Безжични Сензори ( при комплектация с разширителна платка EXT-B )
В SMS Интефейс е описан интерфейса с устройството чрез SMS съобщ ения.
В PC Интерфейс е описан софтуера за PC за локален контрол и конфигурация на устройството.
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IV_1 Режим на работа
Устройството има два режима на работа:
Активен. Следи се състоянието на входовете и мрежовото захранващ о напрежение.
Неактивен. Не се следи състоянието на входовете и мрежовото захранващ о напрежение.
Режима на работа има влияние върху следните функции на устройството
Контрол на
входовете

Задействане на
таймерите
Изход "Режим на
работа"

Генерирането на събития "Промяна състоянието на вход" по подразбиране в
Неактивен режим входовете е забранено. За всеки вход индивидуално може да
се зададе да се игнорира режима на работа. Това може да се направи със
съответната опция в прозореца Настройка функционалността на входовете.
За всеки от таймерите индивидуално може да се укаже да задейства само ако
режима е Активен. Това може да се направи чрез съответната опция в прозореца
Настройка на таймерите.
Устройството има изход чието състояние се определя от режима на работа. Този
изход не е достъпен на всички модели Разширителни платки.

За установяване режима на работа има няколко варианта:
Активиране / Деактивиране от промяна на състоянието на вход.
Промяната на състоянието на всеки вход може да се използва за активиране или деактивиране на
устройството.
Активиране / Деактивиране чрез команда през SMS интерфейса с командата ACTIVE.
Активиране / Деактивиране чрез входящо позвъняване от телефонен номер, включен в
групата <Control>
Чрез входящ о позвъняване може да се конфигурира само една от операциите. Тоест само
активиране или само деактивиране.
Активиране / Деактивиране при отпадане или възстановяване на мрежовото напрежение.
Активиране / Деактивиране в зададено време чрез таймери.
Директно управление на режима на работа от състоянието на зададен вход.
Тази възможност се активира чрез избиране на съответния вход от падащ ото меню Вход "Disable"
от диалога Системни настройки. Предназначена е за директно управление на режима на работа от външен
сигнал. Например алармена система,радио дистанционно управление,ключе и други.

Устройството има и един неработен режим на работа, STOP.
В този режим се влиза при получаване на на командата STOP или със задържане на универсалния
бутон за около 10 секунди до светването на двата червени светодиода на платката. Когато устройството е
в този режим със светодиодите се индицира Грешка 1. Влизането в този режим се записва в
енергонезависимата памет на устройството и от него не се излиза и при отпадане на захранващ ото
напрежение.
Влизането в режима е еквивалентно на възникването на грешка и при влизането се изпълняват същ ите
операции. Изпълнението на командата се записва в лога за събития.
Изхода от този режим е както при останалите грешки,със задържане на универсалния бутон за една две
секунди до светване на двата червени светодиода.
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IV_2 Телефонни номера
Устройството има следните групи телефонни номера:
<Control>
Телефонни номера, от които може да се конфигурира и управлява устройството. При активиране на
съответната опция устройството може да получава командни съобщ ения само от телефонните номера от
тази група. Устройството може да бъде управлявано чрез позвъняване само от телефон, който присъства в
тази група. Телефонните номера от тази група е необходимо да бъдат в пълния формат, тоест с кода на
държавата. За пример: +359885123456.
- <Event>
Телефонни номера, на които се изпращ а съобщ ение при възникнало събитие. При възникване на
събитие съобщ ение се изпращ а на телефонните номера включени в тази група.
Групите телефонни номера могат да имат от 0 до 4 телефона. Всеки телефонен номер може да има от 10
до 30 числа като може да започва с '+'.
Съдържанието на групите може да се манипулира дистанционно чрез командите:
- PHADD <Група>,<Телефонен номер>
Добавя телефонен номер към посочената група.
- PHDEL<Група>,<Телефонен номер>
Изтрива телефонен номер от посочената група.
- PHGRSET <Група>,<Телефонен номер 1>,<Телефонен номер 2>,....,<Телефонен номер N>
Установява телефонните номера в посочената група.
Това може да стане и локално чрез PC Интерфейса, в Основния прозорец на програмата, чрез диалозите
които се отварят с бутоните <Control> и <Event>.
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IV_3 Изпращане на SMS
Устройството е предвидено да може да работи и при променящ се и понякога отсъстващ сигнал на GSM
оператора. Същ о така при претоварване или авария в мрежата изпращ ането на съобщ ения може да бъде
временно невъзможно. Поради това изпращ ането на SMS не винаги е успешно в повечето аналогични
устройства. Поради тази причина HG-07A има усложнен алгоритъм за изпращ ане на SMS. При работа с
устройството е добре да се познава този алгоритъм.
За изпращ ане на SMS-и е реализирана Опашката от SMS. Когато трябва да се изпрати SMS той се
добавя в нея.
Всеки SMS от опашката има:
Телефонен номер, на който ще бъде изпратен.
Текст на съобщението.
Време на актуалност.
Времето на актуалност е различно за различните видове съобщ ения на устройството.Това време започва
да тече от момента на добавяне в опашката. Преди всеки опит за изпращ ане на SMS се проверява дали
това време не е изтекло. Ако е изтекло SMS-a се изтрива и не се изпращ а. Времената на актуалност се
задават в прозореца Системни настройки. По подразбиране /Заводски настройки/ тези времена са 10
минути.
Поставянето на съобщ ения в опашката и изтриването им от нея се записва в Лога за събития.
Алгоритъма на работа е илюстриран с следната блок схема.

При опит за изпращ ане на SMS възникват 2 типа грешки:
Временни Това са грешки, свързани с временен проблем във връзката с GSM мрежата. При
възникване на този тип грешка устройството продължава с опитите да изпрати съобщ ението до
успешното му изпращ ане или до изтичане времето на актуалност
Такъв тип грешки са:
- Липса на сигнал.
- Проблем при изпращ ането на SMS поради слаб сигнал.
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- Претовареност на GSM мрежата.
- Други проблеми при оператора.
Устойчиви. Това са грешки, които не зависят от времeнни фактори. При възникване на този тип
грешка съобщ ението незабавно се изтрива от опашката.
Такъв тип грешки са:
- Липса на кредит при предплатена карта.
- Забрана на изходящ ите обаждания на абоната.
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IV_4 Изходящи позвънявания
Особеностите на GSM мрежите правят изходящ ото позвъняване по-ненадеждно при използване за
известяване за събитие в сравнение с изпращ ането на SMS . Същ о така то не носи информация за
възникналото събитие, от което следва ограничението, че за повечето приложения само едно от
контролираните от устройството събития е целесъобразно да бъде настроено да се известява с изходящ о
позвъняване.
Причините които могат да възпрепятстват успешното изходящ о позвъняване са много:
Липса на сигнал при устройството.
Претоварена мрежа или друг проблем с GSM мрежата при устройството или при абоната
към който се прави позвъняването.
Изключен телефон на абоната към който се прави позвъняването.
Абоната към който се прави позвъняването не в обхват.
Абоната, към който се прави позвъняването е ограничил входящите си повиквания.
Абоната, към който се прави позвъняването в момента провежда разговор.Телефона е
зает.
Разпадане на GSM връзката по време на позвъняването.
Отваряне на линията от оператора, за да даде на потребителя някаква информация. В
някои от случаите не може да бъде направена разлика дали абоната е приел обаждането
или оператора се е включил.
Устройството разпознава горепосочените ситуации като допълнително разпознава и следните постоянни
грешки:
Липса на кредит при използване на предплатена карта.
Неплатена сметка на картата на устройството.
Ограничаване на изходящите обаждания от оператора.
От друга страна изходящ ото позвъняване има предимството, че е безплатно. Това, че входящ о
позвъняване при повечето GSM апарати се индицира по продължително и привлича вниманието по-добре от
приет SMS същ о е предимство. Същ о така абоната, към който се прави позвъняването може да информира
устройството чрез отхвърлянето на позвъняването с Reject че вече е осведомен за събитието.

За различни ситуации устройството може да прави 3 вида изходящ и позвънявания:
CLIP
RING

CALL

Еднократно позвъняване. Този тип позвънявания не е подходящ за известяване за събитие. При
него няма сигурност дали позвъняването е успешно направено.
Позвъняване, не изискващ о потвърждение от абоната. Прави се позвъняване с продължителност
40 секунди. Позвъняването може да бъде отхвърлено и това се приема за успешно позвъняване.
При приемане на входящ ото повикване устройството веднага прекъсва връзката и това не се
приема за успешно позвъняване и се продължава със следващ опит. При този тип има сигурност,
че ако преди изтичането на времето за актуалност се появят условия за успешно позвъняване, то
щ е бъде направено. Но за разлика от предишния тип няма сигурност, че съответния човек е
информиран за събитието.
Позвъняване, изискващ о потвърждение от номера, към който се прави. Потвърждение се прави с
отхвърляне на входящ ото повикване /Reject/. При приемане на входящ ото повикване
устройството веднага прекъсва връзката и това не се приема за потвърждение. Всяко
позвъняване е с продължителност 40 секунди.Този тип позвъняване не може да се прави коректно
към стационарен телефон поради това, че няма начин да бъде реализирано потвърждението. Това
е най-надеждния вид изходящ о позвъняване. При него има сигурност, че ако до изтичане времето
на актуалност се появят условия за успешно позвъняване то щ е бъде направено и съответния
човек щ е бъде информиран за събитието.

За осигуряване на възможно най-надеждно извършване на изходящ ите позвънявания в устройството
има усложнен алгоритъм за извършването им. При работа с устройството е добре той да се познава.
Всяко изходящ о позвъняване се добавя в Опашката за позвънявания. Тази опашка има капацитет от
10 позвънявания и за всяко позвъняване добавено в нея се пази:
Телефонния номер, към който трябва да бъде направено.
Времето на актуалността му
Вида на позвъняването.
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Времето на актуалност определя до колко време след добавянето в опашката е актуално то да бъде
направено. При изтичане на времето на актуалност на позвъняването то се отстранява от опашката.
Времената на актуалност могат да се конфигурират чрез PC Интерфейса в прозореца Системни настройки .
По подразбиране /Заводски настройки/ тези времена са 10 минути.
Позвъняване се прави като се взема първото в опашката позвъняване и се прави опит да бъде
осъщ ествено. При успешно осъщ ествяване то се изтрива и се взема следващ ото, ако има такова. При
неуспешно позвъняване в резултат на временна грешка, съответното позвъняване се добавя в края на
опашката.
Следващ ата блок схема илюстрира работата на устройството при извършване на позвънявания.

Наличието на позвънявания в опашката не възпрепятства приемането и изпращ ането на SMS-и. Това се
осигурява от Приоритетите на операциите свързани с GSM мрежата.
Устройството може да се настрои да извършва изходящ и позвънявания при възникване на всяко едно
Събитие.
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IV_5 Входящи повиквания
Устройството може да се програмира да изпълнява определено действие при входящ о повикване от
телефонен номер включен в групите <Config> или <Event>. При входящ о повикване от номер присъстващ
в някоя от групите се генерира събитие и входящ ото позвъняване се отхвърля. Ако телефонния номер не
присъства в тази група повикването се отхвърля и събитие не се генерира. Програмирането на действията
извършвани при възникване на този тип събитие се настройва чрез PC Интерфейса в прозореца
Управление чрез позвъняване.
Особеност при задействането на този тип събитие е че при програмиране на изходящ о позвъняване или
изпращ ане на съобщ ение не се използват телефоните от групата <Event>,а телефонния номер от който е
било направено входящ ото повикване.
Подходящ и ситуации за използване на този метод за управление:
Изискване статуса на устройството. Спестява изпращ ане на командата STAT?.
Отваряне на врата чрез активиране на изход за кратко време.
Безплатна проверка на функционирането на устройството чрез програмиране на изходящ о
позвъняване.
Не е подходящ метод за управлението на процеси за които случайно стартиране е опасно!
Винаги съществува вероятност случайно да бъде избран номера на устройството и процеса да
бъде стартиран.
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IV_6 Пароли за достъп
За осигуряване на сигурността устройството има три пароли за достъп.
Потребителската Парола. При изпращ ане на командно съобщ ение към устройството тази парола е
необходимо да бъде включена в него. Същ о така устройството може да се програмира да изисква тази
парола при свързване по USB,тоест чрез PC софтуера.
Парола за достъп по USB. Ако съответните опции в диалога Системни настройки са установени то тази
парола щ е се изисква при свързване към устройството по USB.
Мастър Парола. Тя се предоставя при закупуване на устройството. Тя е уникална за всяко
устройство. Чрез нея може да се получи достъп до устройството по USB. При загубване тя може да се
получи от производителя по серийния номер и удостоверяване на собствеността върху устройството.
Мастър паролата не работи с SMS интерфейса.
Мастър паролата може да се сменя само от производителя!

IV_7 Събития
Устройството може да се използва за контрол на състоянието на входовете,мрежовото
напрежение,температура и други входни параметри и състояния. В конфигурацията за съответното
състояние или параметър се указва кога да се генерира събитие. Входящ о позвъняване от телефонен
номер включен в групата <Control> същ о може да се настрои да генерира събитие. При генериране на
събитие в лога за събития се записва конкретно какво е събитието и ако е необходимо допълнителна
информация за параметъра или състоянието.
От PC Софтуера за всяко събитие може да се конфигурират няколко действия които да се извършат при
генерирането му.
Добавяне на позвъняване към групата <Event> в опашката за позвънявания.
Изпращ ане на SMS който може да бъде или Статус или един от дефинираните от потребителя
съобщ ения
Промяна на състоянието на един или повече изходи,опционално за определено време зададено
индивидуално за всеки от тях.
Промяна на режима на работа.
Това става в контрол тип Действия извършвани при генериране на Събитие присъстващ в прозореца за
конфигурация на събитието.

IV_8 Система за самодиагностика
Системата за самодиагностика следи работата на устройството и при намиране на софтуерна или
хардуерна неизправност реагира в съответствие с типа и.
Има 2 вида грешки, обработвани от системата за самодиагностика:
Блокиращи
Изключват се изходите.
Изключва се изхода Active Mode Output.
Устройството се изключва от GSM мрежата.
Светва постоянно светодиода "ERROR LED"
Грешката се индицира чрез броя на примигванията следвани от пауза на светодиода "STATE
LED".
След влизане в режима започва да се следи за състоянието на Универсалния бутон. За излизане от
режима бутона трябва да се задържи натиснат до едновременното светване на "ERROR LED" и "STATE
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LED", след което устройството се ресетва. Ако причината за възникване на грешката е отстранена
устройството щ е продължи работа.
Ном Описание
ер
Изпълнена е команда STOP.
1

2

3
4
5
6
7

Тази грешка не се генерира от системата за самодиагностика, Устройството не излиза от
този режим дори и след отпадане на захранването му. След възстановяване на
захранването устройството веднага преминава в този режим.
Грешка в SIM картата. Причината може да бъде:
- Картата отсъства
- Картата е повреденa
- Лош контакт на картата в конектора
- В картата няма пари или е с изтекъл срок и е блокирана от оператора
- Повреда е GSM модема
Картата изисква PIN или PUC код. Също така картата може да е блокирана.
Базата данни с потребителските настройки на устройството е увредена.

След излизане от този режим настройките са установени в състояние "Заводски
настройки".
Базата данни със заводските настройки на устройството е увредена .
Устройството може да бъде възстановено в специализиран сервиз.
Проблем в комуникацията с GSM модема.
Устройството може да бъде възстановено в специализиран сервиз.
Неизправност на хардуера на устройството.
Устройството може да бъде възстановено в специализиран сервиз.

Информационни
При откриване на информационна грешка работата на устройството е възможно да продължи. За
възникването и се рапортува със SMS към групата <Еvent> и се прави запис в Логa за събития. За
грешката се рапортува само веднъж при намирането и.
За възникнала грешка в работата на Мрежата Безжични Сензори същ о се генерира информационна
грешка,като за нея се изпращ а съобщ ение към първия телефон в групата <Еvent>.
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IV_9 Работа с акумулатор
Устройството е предназначено да работи с акумулатор 12V. Може да се използват два варианта. Първия
е когато устройството зарежда и поддържа напрежението на акумулатора. Във втория случай акумулатора
се зарежда от друго устройство. И в двата случая напрежението на акумулатора се следи и устройството
реагира на спадането и нормализирането му.
При подаване на напрежение,първоначално се проверява дали напрежението е по голямо от 11.6V. Ако е
по малко устройството преминава в нискоконсумиращ режим и очаква повишаването на напрежението до
този праг.
След като веднъж е запуснато,започва да следи за спадане под 11.0V. Когато бъде регистриран такъв
спад в опашката за SMS се добавя съобщ ение към групата <Event> известяващ о за спада на
напрежението и че устройството щ е се изключи. Когато опашката от SMS се изпразни или изтекат 20
минути от регистриране на спада устройството преминава в нискоконсумиращ режим и следи за покачване
на напрежението над 11.6V при което се стартира отново.
Поради високия праг на включване, при напълно разреден акумулатор устройството щ е се запусне със
сравнително голямо закъснение след започване зареждането му. Високия праг на включване е необходим
за осигуряване на нормалната работа при стар акумулатор с увеличено вътрешно съпротивление.

IV_10 Лог за събития
Устройството има Лог за събития намиращ се в енергонезависимата му памет. В него се пази
информация за последните 150 събития. Всеки запис съдържа информация за датата и часа на събитието.
Съдържанието на този лог може да се разглежда и изтрива през PC Софтуера. Подробности има в частта
Показване/Изтриване лога за събития. Опционално записа в лога да се забранява чрез опцията "Забрана
записа в лога за събития", намиращ а се в прозореца Системни настройки.
В Лога за събития се вписва:
Стартиране на устройството.
Информация за получените съобщ ения.
Информация за изпратените съобщ ения.
Информация за входящ ите позвънявания.
Информация за изходящ ите позвънявания.
Събития тип "Промяна състоянието на вход"
Събития тип "Промяна режима на работа"
Събития тип "Отпадане / Възстановяване на мрежовото напрежение".
Събития тип "Промяна на температурата на външен термодатчик".
Събития тип "Задействане на таймер".
Отваряне на кутията на устройството.
Спадане напрежението на акумулатора и изключване на устройството.
Възникнали грешки.
Ръчно ресетване на устройството.
Сверяване на часовника.
Изтриване на лога.
Изпълнение на командата STOP
От съображение за сигурност лога не може да се изтрива през SMS Интерфейса.
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IV_11 Следене кредита на предплaтена карта
При работа с предплатена карта устройството има възможност да следи кредита и. По подразбиране /
Заводски настройки/ тази опция не е активирана. При необходимост е възможно да се активира чрез PC
Интерфейса в прозореца Системни настройки.
При активна опция:
Прави се проверка на кредита на картата. Проверката се прави в следните случаи:
Стартиране на устройството:
След изпращ ане на SMS.
Активиране на опцията.
При спадане на кредита под стойноста зададена в диалога Системни настройки се изпращ ат еднократно
съобщ ения на групата телефони <Event> .
С бутона "Статус" на PC Интерфейса може да се види цялата информация за картата, която оператора
предоставя.
В съобщ ението отговор на командата STAT? щ е бъде включен и кредита на картата.
Командата CREDIT? връщ а цялата информация за картата, която оператора предоставя.
В сметката на предплатената карта може да се зарежда ваучер с командата CREDIT от SMS интерфейса.

Локално от PC софтуера през диалога който се отваря с бутона
ваучер.

същ о може да се зареди

Особености:
Възможността за следене на кредита на картата е необходимо да бъде заложена в софтуера на
устройството за всеки оператор отделно. Същ о така не всички оператори предлагат такъв сервиз. За
момента тази възможност работи при следните оператори:
Оператор
MTel
Globul
Vivacom

Страна
България
България
България

Ако картата не е предплатена или оператора не присъства в горната таблица,тази опция не е
желателно да бъде активирана.
Информацията за изпращ ането на съобщ ения за спадане на кредита на картата се записва в
енергозависимата памет на устройството. След изключване или ресет на устройството тази информация се
губи. При включване се приема, че за спадане на кредита не е рапортувано и се изпращ ат съответните
съобщ ения.
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IV_12 Работа в роуминг
Когато устройството се намира на място, където оператора чиято карта се използва /базов оператор/
няма покритие устройтвото се регистрира в мрежата на друг оператор, тоест в роуминг. Изпращ ането на
SMS при тази ситуация е скъпо и поради тази причина по подразбиране работата на устройството в роуминг
е забранена. Ако е необходимо тя може да се разреши чрез съответната опция в "Системни настройки" на
PC Софтуера.
Регистриране в роуминг може да се получи и при монтиране на място където сигнала на базовия
оператор е много слаб, но има сигнал на друг оператор. В такава ситуация се наблюдава често
регистриране в роуминг за някакъв период от време. След което отново устройството се регистрира в
мрежата на базовия оператор.
Да се има пред вид, че ако роуминга е при чужд оператор,телефонния номер към който се прави
позвъняването трябва да бъде в пълния си формат, тоест плюс националния код. Поради тази причина е
препоръчително и в групата <Еvent> телефонните номера същ о да бъдат в пълен формат.

IV_13 Приоритет на операциите свързани с GSM мрежата
Ако по едно и същ о време трябва да бъдат изпълнени две или повече операции с GSM мрежата,те щ е
се изпълнят последователно според приоритета им.Като към изпълнение на операциите с по нисък
приоритет се преминава след изпълнение на всички операции с по висок приоритет.
Приоритета на операциите е описан в следващ ата таблица:

Приоритет

Операция

1 (най голям)
2
3
4
5
6
7 (най малък)

Обработване на входящ и позвънявания
Приемане и обработване на входящ ите SMS
Изпращ ане на SMS за възникнали грешки.
Изпращ ане на SMS.
Всички GPRS операции.
Изходящ и позвънявания.
Проверка кредита на предплатена карта

Пример за работа на приоритетите.
Ситуация:
Приемаме че в опашката за изходящ и позвънявания се добавят 3 позвънявания.
След 2 секунди в опашката за SMS се добавят 2 SMS-a
По същ ото време към устройството е изпратено командно съобщ ение.
Последователност на изпълнение на операциите:
Прави се опит за позвъняване към първия телефонен номер.
Тъй като вече в опашката за SMS по време на първата операция са добавени двата SMS-a, а
изпращ ането на SMS е с по- висок приоритет от позвъняванията,изпращ а се първото съобщ ение.
Тъй като вече има SMS за получаване а тази операция е с по голям приоритет от изпращ ането на
SMS,получава се и се обработва командното съобщ ение.
Изпращ а се втория SMS
Тъй като вече няма чакащ и операции с по голям приоритет, правят се останалите изходящ и
позвънявания.
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IV_14 Мрежа Безжични Сензори
Ако базовата платка се комплектова с разширителна платка EXT-B, то системата щ е има възможност да
приема сигнали от Радиодатчици.
Всяка мрежа има собствен идентификационен номер, който се програмира в HG07A и в датчиците. По
този начин се приемат само сигналите от датчиците принадлежащ и към съответната мрежа. Това прави
възможно работата в непосредствена близост на много системи HG07A с активна Мрежа Безжични
Сензори.
При задействане на радиодатчик системата има възможност да изпрати съответено съобщ ение,да
направи изходящ о позвъняване и да включи един или повече изходи. Същ о така има възможност за
следене за състоянието на батериите на датчиците, и при необходимост за смяна на батерията на някой от
тях, своевременно да изпрати предупредително съобщ ение на потребителя.
Система за самодиагностика следи за коректната работа на платката EXT-B, и в случай на проблем се
изпращ а съобщ ение към първия номер от групата телефонни номера <Event> с текст:
ERROR: RF Sensor Network Fall!
след което комуникацията с платката се приостановява.
Настройките на мрежата се правят в диалога Системни настройки. Частта имащ а отношение към нея
примерно изглежда така:

Първите две полета служат за програмиране на идентификационния номер на мрежата. Той се
състои от две числа, с възможни стойности от 0 до 127.
Отметката "Забранена" служи за забраняване работата на мрежата. Ако системата не е
комплектована с такава функционалност, то тази отметка е необходимо да се активира, за да не се
генерира съответната грешка.
"Диапазон от сензори" Възможно е при задействане на част от сензорите да се генерира
различно съобщ ение. Ако номера на задействалия сензор е в посочения обхват, то се изпращ а
съобщ ението посочено от горния падащ списък. Ако е извън този диапазон, се изпращ а съобщ ението
посочено от долния падащ списък. Ако тази функционалност не се използва, се укзва диапазон 0...0.
"Времеви филтър" Часа на последно задействане на всеки от сензорите и типа на събитието се
пазят в системата. При постъпване на сигнал от някой от сензорите, се проверява дали е изминало повече
време от посоченото в това поле. Ако не е изминало, то събитието се игнорира. При стойност 0, всяко
задействане се обработва от системата. Допустимия интервал е от 0 до 30 минути.
"Логиране в Неактивен Режим" При поставяне на тази отметка, ако Режима на работа е
"Неактивен", в лог файла щ е се добавя запис при всяко задействане на радиодатчик. Тази възможност
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има специфично приложение,най вече при тестване на връзката на датчиците и HG07A.
"Логиране в Активен Режим" При поставяне на тази отметка, ако Режима на работа е "Активен", в
лог файла щ е се добавя запис при всяко задействане на радиодатчик.
"Позвъняване" Указва дали, и какъв тип изходящ о позвъняване да се направи при задействане
на датчик.
"Изпращане на SMS" Указва дали да се изпрати съобщ ение при задействане на датчик.
"Контрол на изходите" Промяна на състоянието на един или няколко изхода,опционално за
определено време в секунди. Ако настройката за съответния изход е NC, състоянието на изхода не се
променя. Ако в полето За време стойноста е 0, то изхода се установява в зададеното състояние за
постоянно. Ако стойноста е по голяма от нула, с нея се инициализира таймера на съответния изход, и след
изтичане на това време таймера щ е задейства и щ е промени състоянието на изхода на обратното.
При разрешена работа на мрежата, независимо от Режима на работа, при всяко получване на сигнал
от датчик се проверява информацията дали батерията му е изтощ ена. Ако е така се изпращ а съобщ ение
към първия номер на групата телефонни номера <Event> с текст: "RF Sensor XXX. Battery Low!". Да се
има пред вид че това се случва при всяко задействане на сензора!
При промяна на някоя от настройките в диалога Системни настройки, EXT-B се реинициализира. Ако
връзката с платката не е нормална Система за самодиагностика изпращ а съобщ ение към първия номер
от групата телефонни номера <Event> с текст:
"ERROR: RF Sensor Network Fall!"
след което комуникацията с платката се приостановява.
При разрешена работа на мрежата, и възникнал проблем намерен от Системата за
самодиагностика, при команда от PC Интерфейсa, Статус на устройството,В отговора се включва и
съобщ ение за грешка.
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IV_15 SMS Интефейс
SMS интерфейс е възможността за управление и конфигурация на HG-07 чрез команди изпращ ани чрез
SMS.
При HG-07 има 3 вида съобщ ения,като първите два типа се използват от SMS Интерфейса:
Командно съобщ ение.
Това е съобщ ение съдържащ о команда към устройството. Може да бъде изпратено от GSM апарат
или интернет.
Съобщ ение отговор.
Това е съобщ ение което устройството изпращ а в отговор на Командно съобщ ение. При активиране
на диалогов режим за всяко получено командно съобщ ение устройството рапортува с Съобщ ение отговор.
В противен случай се изпращ а само при синтактична грешка.
Съобщ ение за събитие.
Това е съобщ ение което устройството изпращ а при събитие. Например промяна състоянието на вход
или отпадане на външното захранващ о напрежение.
Удачна схема е изпращ ането на командни съобщ ения да става от SMS сървър,а получаването на
Съобщенията отговор на мобилен телефон или с GSM модем свързан към компютър.
Някои оператори като M-Tel предлагат и услуга Mail to SMS. Тя същ о може да се ползва за изпращ ане на
командни съобщ ения.
При необходимост от работа с голям брой устройства използването на свободните SMS сървъри е
възможно да не е удачно решение. TCK-1 OOD предлага платен SMS сървър с който могат да се
изпращ ат евтини SMS. Това е http://www.bsms.bg.
Подобни решения се предлагат и от други доставчици.
Фирмата ни предлага и разработка на софтуер за контрол на мрежа от HG-07 устройства.

IV_15.1 Формат на командните съобщения
Формата на командното съобщ ение е следния
*<6 цифрена парола><SP>[ <DLG/CLIP/NRM><SP>] [PH<SP><Tелефонен номер/TH><SP>]
<Команда><SP>< Параметри на командата >
<SP>
Пауза
[...] Незадължителен параметър който може да се пропусне.
Всяко командно съобщ ение задължително започва с символа *. Непосредствено след него,без да се
оставя пауза следва паролата за достъп. При получаване на ново съобщ ение,то се се претърсва от
началото към края за *. Ако не се открие,съобщ ението се игнорира и изтрива. Ако бъде открито се
проверява съдържанието на следващ ите 6 символа. Ако това е паролата за достъп се започва
декодирането на съдържанието по нататък. Ако не е,съобщ ението се игнорира и изтрива.
След паролата задължително следва един празен интервал след което следват опционалните параметри
на съобщ ението. Това са параметрите заградени с [ ].Те са незадължителни и могат да се пропуснат,при
което се използват настройките на SMS интерфейса направени в прозореца SMS настройки на PC
Интерфейса.
<DLG/CLIP/NRM> Определя начина по който устройството щ е отговори на командното
съобщ ение.Значението на всяка от възможностите е:

NRM

CLIP
DLG

Устройството щ е изпрати съобщ ение отговор само ако командата е информационна или в
случай че има грешка в синтаксиса или изпълнението и. При вярно приета и изпълнена
команда няма да има отговор.
При вярно приета и изпълнена команда устройството щ е позвъни еднократно за
потвърждение.Ако командата е информационна и в случай че има грешка в синтаксиса или
изпълнението и щ е върне съобщ ение отговор.
Включването на тази опция указва работа в диалогов режим. Тоест устройството щ е върне
съобщ ение отговор задължително.
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PH<SP><Tелефонен номер/TH>
Включването на тази опция указва на кой телефонен номер да бъде изпратено съобщ ението отговор или
да бъде направено позвъняването за потвърждение.Параметъра на тази опция може да бъде:
- Телефонен номер:
Валиден телефонен номер който щ е се използва при отговора на командното съобщ ение.
- TH:
Указва да се ползва номера от който това съобщ ение е пристигнало. Ако съобщ ението е
пристигнало от SMS сървър то въпреки тази опция щ е се използва телефонния номер по подразбиране.
<Команда>
Това е командата която устройството трябва да изпълни.След командата следва пауза след което
следват параметрите и разделени с точка или запетая. Ако командата няма параметри,не е задължително
след нея да има пауза,може да бъде и края на SMS-a.
За командите и опциите не се прави разлика между малки и главни букви. Възможно е да се ползват
главни и малки букви в една команда,например може да започва с главна буква.
Пример за цялостно командно съобщ ение:
*123456 CLIP RH 0888123456 out 1,off
В съответното устройство паролата за достъп е 123456
CLIP и RH 0888123456 указват след изпълнение на командата устройството да потвърди с позвъняване
на 0888123456.

© 2015 ТСК-1 ООД

стр.42

IV_15.2 Команди
SMS Интерфейса има 3 вида команди:
- Управляващи.
Служат за управление състоянието на устройството или за стартиране на операции. Списък и
описание има в часта Управляващ и Команди
- Информационни.
Изискват информация за състоянието на устройството.Това са командите при които последния
символ е '?'. При тези команди винаги се генерира съобщ ение отговор.Списък и описание има в частта
Информационни Команди .
- Конфигурационни.
Кофигурират настройки и опции на устройството.Списък и описание има в частта
Конфигурационни Команди .
В описанието на командите, за всяка от тях задължително има 3 секции:
Синтаксис
Описание на синтаксиса чрез символиката описана в частта Символика за синтаксиса на командите.
Кратко описание
Описание на предназначението и действието на командата.
Параметри
Описание на предназначение, формат и допустими стойности на параметрите на командата
Особенности
Описание на особенности на въвеждането или изпълнението на командата.
За информационните команди има секция Формат на отговора. В нея се описва формата и значението
на върнатия отговор.
За повечето команди има и допълнителна секция Пример.
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IV_15.2.1 Символика за синтаксиса на командите
Някои от командите нямат параметри . При тях синтаксиса е само името на командата. Пример за такава
команда е STAT?. Останалите команди имат по един или няколко параметъра. При тях след командата
задължително следва пауза и започва списъка с параметрите, разделени с точка или запетайка. Във
всички примери по-долу се използва запетайка.
Има следните видове параметри:
Задължителни.
Това са командите заградени само с <>. В синтаксиса на командата изглеждат така: <Параметър>.
Тяхното включване е задължително. Ако такъв параметрър бъде пропуснат,при изпълнение на командата
възниква грешка и устройството рапортува за възникването и.
Незадължителни.
Това са командите които освен с <> са заградени и с [, ]. В синтаксиса на командата изглеждат така:
[,<Параметър>]. Тези параметри могат да бъдат пропускани. В описанието на параметъра е пояснено
поведението на командата при невключване на параметъра. Обикновено е използване на стойност по
подразбиране за съответния параметър.
Задължителни при условие.
Това са параметри които са задължителни при някакво условие. В синтаксиса на командата са
представени така: {,<Параметър>}. В описанието на командата е пояснено при какви условия съответния
параметър е задължителен. Обикновено включването им зависи от стойноста на някой предходен
параметър.
Самите параметри могат да бъдат представяни по различен начин. Най-често са описани чрез списък от
възможните стойности разделени със символа /. Пример за такъв параметър е <NОТ/CLIP/DLG> на
командата SMSICFG. Този параметър може да приема една от тези стойности. В секцията Параметри е
описано значението на всяка една от тези стойности.
Някои от параметрите са описани с име на параметъра. В секцията Параметри съответния параметър е
посочен с това име и е описано значението му,формата и допустимите стойности. Обикновено такива
параметри са с числова стойност. Пример за използване на такъв параметър е командата OUT в която
последния параметър <Време> е от този тип.
Има и няколко общ и типове параметри, които се означават с име и се използват в повече от една
команда. Те са описани в частта Общ и типове параметри.

Друго представяне на параметър е Списък от опции. Такъв параметър е винаги последен в синтаксиса
на командата и представлява изброяване на опции, като се разделят с точка или запетая. Записа му е
<Опция 1 | Опция 2 | Опция 3 .... | Опция N> където Опция 1 .... | Опция N са всички възможни опции,
които могат да се включват. Реда на включване в командата не е от значение. Не е допустимо една опция
да се включва 2 пъти. Пример за използване на такъв параметър е командата TMREN.
В секцията Параметри е обяснено значението на всяка една от опциите.
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IV_15.2.2 Общи типове параметри
Някои от командите използват идентични типове параметри. Синтаксиса и особеностите им не са описани
отделно за всяка команда. Това е направено в тази част и е валидно за всяка команда, която използва
съответния тип параметър.

<Група Телефони>
Този параметър указва групата от телефонни номера които щ е се използват от командата . Има три
възможни варианта:
Control

Указва групата телефонни номера, от които може да се конфигурира и управлява
устройството.
Event
Указва групата телефонни номера, на които се изпращ а съобщ ение при възникнало
събитие.
All
Указва използването и на двете групи телефонни номера
Информация относно групите телефонни номера и предназначението им има в частта Телефонни
номера.

<Телефонен номер>
Този параметър е номер на телефон. Детайлите за работата с телефонни номера са дадени в частта
Телефонни номера.

<Дата> Формата е ден/месец/година, като е задължително използването на 2 цифрено представяне.
Примери:

03/09/08
29/01/08

<Час> Формата е час:минути:секунди ( чч:мм:сс ), като е задължително използването на 2 цифрено
представяне.
Примери:

03:09:00
23:51:08

<Време>
Този параметър указва време. Пълния формат е <часове:минути:секунди> като часовете и
минутите или само часовете могат да бъдат пропуснати. Ако съответната секция не присъства тя се приема
за 0. Няма ограничение за числата в съответната секция. Устройството съхранява и борави с времената в
секунди. Времето, което параметъра указва се изчислява по формулата:
Тsek = (часове * 3600) + (минути * 60) + секунди
Интервала стойности, които този параметър може да има е указан в описанието на командата, в която е
използван.
Примери:
Параметър
361
01:10:1
1:10
1::1
12:
10::

Време в формат чч:мм:сс
00:06:01
01:10:01
00:01:10
01:00:01
00:12:00
10:00:00

Време в секунди
361
4201
70
3601
43200
36000

<Вход> Номер на вход. Допустим диапазон от 1 до 4.
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IV_15.2.3 Управляващи Команди
Тази група команди има пряко действие и променя състоянието на устройството.

ACTIVE <ON/OFF>[,<Време>]
Установява състоянието на устройството. Опционално,след зададеното време в секунди.
CREDIT <Секретния номер на ваучер>
Зарежда ваучер в картата на устройството.
OUT <Изход>,<ON/OFF>[,<Време>]
Установява указания изход в указаното състояние. Опционално, за указаното време в секунди.
OUTS <ON/OFF за Изход 1>,<ON/OFF за Изход 2>[,<Време>]
Установява всички изходи в указаното състояние. Опционално, за указаното време в секунди.
RESET
Рестартира устройството
STOP <Име на устройството>
Блокира работата на устройството.

TMRSTART <Номер на таймер>
Стартира изпълнението на действията, програмирани за съответния таймер.
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IV_15.2.3.1 ACTIVE

Синтаксис:
ACTIVE <ON/OFF>[,<Време>]
Кратко описание:
Установява състоянието на устройството. Опционално, след зададеното време в секунди.
Параметри:
<ON/OFF>
Състояние, в което устройството да се установи
- ON : Активно състояние. Състоянието на входовете и входното напрежение се следи и се
извършват програмираните операции при възникване на събитие.
- OFF: Неактивно състояние. Състоянието на входовете и входното напрежение не се следи.
<Време>
Допустим интервал е 0...600 секунди
Ако този опционален параметър присъства, устройството щ е премине в указаното състояние след
посоченото от параметъра време в секунди.
Пример:
АCTIVE
ON,2:00
Тази команда указва активиране на устройството след изтичане на 2 минути.
Особености:
Ако команда ACTIVE с параметър време все ощ е не е изпълнена поради това, че зададеното време не е
изтекло и пристигне нова команда ACTIVE,предишната команда щ е се се игнорира.
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IV_15.2.3.2 CREDIT

Синтаксис:
CREDIT <Секретния номер на ваучер>
Кратко описание:
Зарежда ваучер в сметката на картата на устройството. При получаване на командата,устройството
проверява дали дължината на номера е вярна и дали се състои само от цифри. Ако номера не е във
верния формат се връщ а съобщ ение за грешка. Ако е във верен формат се задейства съответния сервиз
на оператора чрез който се прави зареждането на ваучер.
Параметри:
<Секретния номер на ваучер>
Секретния номер на ваучера, който се зарежда.
Пример:
При Vivacom зареждането на ваучер в случай че картата е поставена в нормален GSM апарат се прави с
команда от клавиатурата *101#xxxxxxxxxxxxxxx#, където xxxx.... e 15 цифрения секретен код на
ваучера. След изпълнение на операцията оператора изпращ а информация за новата наличност по сметката
и датата до която картата е валидна.
За зареждане на ваучер тази команда може да се изпрати от произволен или интернет.
Пример за командно съобщ ение съдържащ о тази команда:
*123456 Ph 0888123456 Credit 1234567890123456
123456 - парола на устройството.
Ph 0888123456 - Указва съобщ ението отговор да бъде изпратено на този номер.
1234567890123456 - Секретния номер на ваучера.
Особености:
За разлика от другите управляващ и команди тази команда винаги генерира отговор.
Възможността за работа с тази команда при всеки оператор е необходимо да бъде заложена в софтуера
на устройството. Същ о така не всички оператори предлагат този сервиз. За момента командата работи при
следните оператори:
Оператор
M-Tel
Vivacom
BG Globul

Страна
България
България
България

Да се има пред вид че ако неколкократно се направи опит за въвеждане на невалиден номер
на ваучер картата се блокира и за да бъде пусната отново е необходимо да се свържете с
оператора!
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IV_15.2.3.3 OUT

Синтаксис:
OUT <Изход>,<ON/OFF>[,<Време>]
Кратко описание:
Установява указания изход в указаното състояние. Опционално, за указаното време в секунди.
Ако установяването в съответното състояние през SMS интерфейса е забранено от опциите на входа то
командата връщ а грешка с текст:
"Change to XX is Disabled for Output NNN"
където XX е състоянието указано от параметъра <ON/OFF>,а NNN e номера на изхода указан от
параметъра <Изход>
В диалогов режим командата връщ а отговор съдържащ трите параметъра с които е изпълнена
командата.
Пример за такъв отговор: <REPORT>: <OUT>:<1,On,0>
Параметри:
<Изход> Номер на изхода
<ON/OFF> Състояние, в което изхода да се установи
- ON : Включен.
- OFF: Изключен.
<Време>
Незадължителен параметър. Допустим интервал е 1...6500 секунди
Ако този опционален параметър присъства, изхода щ е се установи в указаното състояние за
посоченото от параметъра време в секунди. След изтичане на това време изхода щ е се установи в
обратното състояние. Детайлно описание на този параметър има в частта Общ и типове параметри.
Пример:
OUT 2,on,1:0:0
Тази команда щ е установи изход 2 в състояние "On" за един час. След изтичането на това време изхода
щ е се установи в "Off".
Особености:
Всеки изход има таймер, който тази команда активира/деактивира.
Ако параметъра <Време> не е включен в командата, таймера се деактивира, ако е бил активиран от
предишна команда OUT или OUTS.
Ако параметъра е включен и различен от нула таймера се инициализира със зададеното време.
Ако таймера е бил активен в момента, то той се реинициализира с новото време.
Точността на таймерите е +0.1/-0.1 секунда. За пример:
командата OUT 1,on,1 щ е установи изхода в "On" за време между 0.9 и 1.1 секунда
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IV_15.2.3.4 OUTS

Синтаксис:
OUTS <ON/OFF за Изход 1>,<ON/OFF за Изход 2>,<ON/OFF за Изход 3>,<ON/OFF за Изход
4>[,<Време>].
Кратко описание:
Установява всички изходи в указаното състояние. Опционално, за указаното време в секунди.
Параметри:
<ON/OFF>
Състояние, в което устройството да се установи
- ON : Включен
- OFF: Изключен.
<Време>
Допустим интервал е 0..6000 секунди /100 минути/.
Ako този опционален параметър присъства,изходите щ е се установят в указаното състояние за
посоченото от параметъра време в секунди. След изтичане на това време изходите щ е се установят в
срещ уположното състояние.
Пример:
OUTS ON,ON,ON,ON,1:30:0
Тази команда щ е установи и четирите изхода в състояние "On" за един час и половина. След изтичането
на това време изходите щ е се установят в "Off".
OUTS OFF,OFF,OFF,OFF,10
Тази команда щ е изключи четирите изхода за 10 секунди, след което пак щ е ги включи. Ако изходите са
изключени, ефекта щ е бъде че щ е се включат след 10 секунди. По този начин може да се реализира
включване или изключване след определен интервал.
Особености:
Всеки изход има таймер, който тази команда активира/деактивира.
Ако параметъра <Време> не е включен в командата, таймера се деактивира ако е бил активиран от
предишна команда OUT или OUTS.
Ако параметъра е включен и различен от нула таймерите се инициализират със зададеното време.
Ако таймера е бил активен в момента, то той се реинициализира с новото време.
Ако установяването на един или повече от изходите в съответното състояние през SMS интерфейса е
забранено от опциите на входовете то командата не връщ а грешка и се изпълнява само за изходите за
които операцията е разрешена.

© 2015 ТСК-1 ООД

стр.50

IV_15.2.3.5 STOP

Синтаксис:
STOP <Име на устройството>
Кратко описание:
Блокира изцяло работата на устройството. След изпълнение на командата се изпълняват следните
операции:
Спира се GSM модема.
GSM модема.
Изключват се изходите.
Изключва се изхода Active Mode Output
Устройството преминава в режим на индикация на Грешка 1.
Параметри:
<Име на устройството>: Името на устройството. Изисква се по съображение за сигурност.
Пример: STOP MyDevice
Особености: Устройството няма да излез от този режим на работа дори ако изключи захранването му
изцяло. В този случай след възстановяване на захранването то веднага преминава в този режим.
Излизането става както и при възникване на останалите Блокиращ и грешки.
За успешното изпълнение на командата не се рапортува. Преминаването в режим STOP става веднага
след като командата е обработена.
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IV_15.2.3.6 RESET

Синтаксис: RESET
Кратко описание:
Рестартира устройството.
При получаване на тази команда се изпълнява следната последователност:
Изключват се изходите.
Прекратява се сканирането за събития.
Ако опашките от SMS и Изходящ и Позвънявания са празни, устройството се ресетира веднага.В
противен случай се задейства таймер за период 3 минути. Ако преди изтичането на това време
опашките се изпразнят устройството се ресетира. Ако не се изпразнят до това време, устройството се
ресетира, като съобщ енията и позвъняванията, останали в опашките щ е бъдат изтрити.
Ресетира се устройството.
Параметри: няма
Особености: няма
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IV_15.2.3.7 TMRSTART

Синтаксис: TMRSTART <Номер на таймер>
Кратко описание: Стартира изпълнението на действията, програмирани за съответния таймер.
Позволява изпълнението на няколко действия чрез едно командно съобщ ение. Същ о така може да се
използва за тестове на устройството. Тази команда не е свързана със задействането на таймера. Тя само
изпълнява съответните действия.
Параметри:
<Номер на таймер> Номер на таймера от 1 до 6
Особености:
Командата се изпълнява независимо дали таймера е разрешен или забранен.
Ако таймера е програмиран да прави изходящ и позвънявания или да изпращ а съобщ ения, то това се
прави не към телефона от който е получено командното съобщ ение, а към групата телефони <Event>.
Тоест както е при реално задействане на таймера.
За таймерите с тип на задействане "Еднократно задействане" тази команда не забранява таймера
след изпълнението си.
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IV_15.2.4 Конфигурационни Команди
Тази група команди конфигурират настройки и опции на устройството. Има възможност тази група да
бъде разрешена само за съобщ енията, идващ и от телефонни номера включени в групите <Control> и
<Еvent>.
Списък на тази група команди с кратко описание:
ETS <En/Dis>
Разрешава / Забранява следенето на изнесения температурен датчик.
PASS <Парола>,<Име на устройството>
Сменя паролата за достъп
PHADD <Група Телефони>,<Телефонен Номер>
Добавя телефонен номер към посочената група.
PHDEL <Група Телефони>,<Телефонен Номер>
Изтрива телефонен номер от посочената група.
PHGRSET <Група Телефони>,<Телефонен Номер>[,<Телефонен Номер>][,<Телефонен Номер
>],[<Телефонен Номер>]
Установява телефонните номера в посочената група.
RFN <En/Dis>
Разрешава / Забранява Мрежата Безжични Сензори.
SMSICFG <NОТ/CLIP/DLG>,<MSG/DPHN>,<Телефонен номер>,<On/Off>
Конфигурира SMS интерфейса.
TESTM <On/Off>,<Име на устройството>
Активира/Деактивира опцията "TEST MODE".
TIME [ <+/- Sec>] / [ <date>,<hour> ]
Сверява часовника на устройството.
TMREN < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >
Разрешава указаните таймери.
TMRDIS < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >
Забранява указаните таймери.
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IV_15.2.4.1 ETS

Синтаксис: ETS <En/Dis>
Кратко описание:
Разрешава / Забранява следенето на изнесения температурен датчик. Конфигурация на
функционалността на датчика се прави в прозореца Настройки за температурния сензор.
Параметри:
<En/Dis>
-En
Активира опцията
-Dis
Деактивира опцията
Пример:
ETS En

Активиране на температурния сензор

Особености: Ако при разрешаване на опцията температурата е отвъд някоя от границите на задействане
се генерира събитие. Ако опцията е разрешена и параметъра е En командата не прави нищ о.
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IV_15.2.4.2 PASS

Синтаксис: PASS <Парола><Име на устройството>
Кратко описание: Сменя паролата за достъп. Втория параметър се изисква за предотвратяване на
случайна смяна на паролата. Ако този параметър не е верен командата не се изпълнява и се генерира
грешка.
Параметри:
<Парола>: 6 цифрена парола
<Име на устройството>: Името на устройството. Изисква се по съображение за сигурност.
Пример:
PASS 012344,MyName
Особености: Да се има пред вид че втория параметър не е чувствителен към регистъра на буквите.
Тоест Obj1 и OBJ1 са екивалентни.
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IV_15.2.4.3 PHADD

Синтаксис: PHADD <Група Телефони>,<Телефонен Номер>
Кратко описание: Добавя телефонен номер в посочената група или във всички групи.
Параметри:
- <Група Телефони> Група телефонни номера в която да се добави телефонния номер.
- <Телефонен Номер> Телефонен номер който щ е се добави.
Подробности за този параметрите има в частта Общ и типове параметри.
Пример:
PHDEL EVENT,088812345
Ако в посочената група този телефонен номер присъства, то той щ е бъде изтрит. Ако не присъства
щ е се генерира съобщ ение за грешка.
Пример:
PHADD EVENT,088812345
Особености: Ако в посочената група телефонния номер присъства той не се дублира на нова позиция.
Отговора в диалогов режим в този случай същ о щ е бъде че телефонния номер е добавен.
При използване на командата с първи параметър ALL,съобщ ение за грешка се генерира ако в една от
групите няма свободна позиция. В групата в която има свободна позиция номера щ е бъде добавен.
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IV_15.2.4.4 PHDEL

Синтаксис: PHDEL <Група Телефони>,<Телефонен Номер>
Кратко описание: Изтрива телефонен номер от посочената група или от всички групи.
Параметри:
- <Група Телефони> Група телефонни номера от която да се изтрие телефонния номер.
- <Телефонен Номер> Телефонен номер който щ е се изтрие.
Подробности за този параметър има в частта Общ и типове параметри.
Пример:
PHDEL EVENT,088812345
Ако в посочената група този телефонен номер присъства,то той щ е бъде изтрит. Ако не присъства
щ е се генерира съобщ ение за грешка.
Особености: При използване на командата с първи параметър ALL,съобщ ение за грешка се генерира
ако в нито една от групите телефонния номер не е намерен.
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IV_15.2.4.5 PHGRSET

Синтаксис:
PHGRSET <Група Телефони>,<Телефонен Номер>[,<Телефонен Номер>][,<Телефонен Номер >],
[<Телефонен Номер>]
Кратко описание: Установява телефонните номера в посочената от първия параметър група или във
всички групи.
Параметри:
- <Група Телефони> Групата телефони която щ е се установи.
- <Телефонен Номер> Списък с телефонни номера разделени с запетая.
Подробности за параметрите има в частта Общ и типове параметри.
Пример:
PHGRSET EVENT,088812345,0885863123
След изпълнението на тази команда в групата <Event> щ е има посочените 2 телефонни номера.
Особености: Не се проверява за идентични номера в списъка.
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IV_15.2.4.6 RFN

Синтаксис: RFN <En/Dis>
Кратко описание:
Разрешава / Забранява Мрежата Безжични Сензори. В PC Софтуера това се прави в диалога
Системни настройки.
Параметри:
<En/Dis>
-En
Активира мрежата
-Dis
Забранява работата на мрежата.
Пример:
RFN En

Активиране на мрежата.

Особености: Ако при разрешаване на мрежата разширителна платка EXT-B не е налична, или не работи
поради някаква причина, към първия телефонен номер от групата <Event> се изпращ а съобщ ение с текст :
ERROR: RF Sensor Network Fall!
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IV_15.2.4.7 SMSICFG

Синтаксис:
SMSICFG <NОТ/CLIP/DLG>,<MSG/DPHN>,<Телефонен номер>,<On/Off>
Кратко описание: Конфигурира SMS интерфейса. Установява някои от настройките които се правят в
диалога SMS настройки.
Параметри:
- <NОТ/CLIP/DLG> Установява настройката на "За успешно приетите и изпълнени команди се рапортува
със"
NОТ
CLIP
DLG

Не се рапортува
Позвъняване тип <Clip>
Съобщ ение отговор / Диалогов режим /

- <MSG/DPHN> Установява настройката на "За диалоговите позвънявания и за съобщ енията отговор се
използва"
MSG Номера от който е получено съобщ ението
DPHN Номера по подразбиране
- <Телефонен Номер> Номера по подразбиране които се използва за рапортуване за полученото
командно съобщ ение.
- <On/Off> Установява настройката на "Филтър за номерата от които могат да се получават командни
съобщ ения.
On
Off

Командни съобщ ения могат да се получават от произволен телефонен номер
Командни съобщ ения могат да се получават само от телефони включени в групите <Config> и
<Event>

Пример:
SMSICFG DLG,MSG,088912345,Off
Особености: няма
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IV_15.2.4.8 TESTM

Синтаксис:
TESTM <On/Off>,<Име на устройството>
Кратко описание: Активира/Деактивира опцията "TEST MODE".Втория параметър се изисква за
предотвратяване на случайна промяна на тази опция. Ако този параметър не е верен командата не се
изпълнява и се генерира грешка.
Параметри:
- <On/Off>
Вкючване или изключване на опцията.
- <Име на устройството>: Името на устройството. Изисква се по съображение за сигурност.
Пример:
TESTM ON,Obj1
Особености: Да се има пред вид че втория параметър не е чувствителен към регистъра на буквите.
Тоест Obj1 и OBJ1 са екивалентни.
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IV_15.2.4.9 TIME

Синтаксис:
TIME [ <+/- Sec>] / [ <date>,<hour> ]
Кратко описание:
Сверява часовника на устройството.
Параметри:
<+/- Sec>: Секунди с които да се свери часовника. При плюс се добавят,при минус се изваждат от
текущ ото време на устройството.
<date>,<hour>: Дата и час. Подробности за тези параметри има в частта Общ и типове параметри.
Примери:
TIME +10 добавя 10 секунди към текущ ото време на устройството
TIME 03/01/14,03:09:00
Задава дата 3 януари 2014 година и време 3 часа и 9 минути.
Особенности: При добавяне на секунди,ако има събития от таймерите които трябва да се задействат в
тези секунди,то те се задействат при изпълнение на командата. Тоест с тази команда няма риск за
незадействане на събития от таймерите. Това не се отнася за варианта с директно задаване на дата и час.
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IV_15.2.4.10 TMREN

Синтаксис:
TMREN < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >
Кратко описание:
Активира един или няколко таймера. Не променя други настройки освен опцията им "Разрешаване
работата на таймера". Подробности за работата с таймерите има в частта Настройка на таймерите.

Параметри:
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >: Списък с номера на таймери разделени с запетая. Може да съдържа от един
до шест таймера. Повтарянето на номера на някой от таймерите води до генериране на грешка.
Пример:
TMREN 1,3,6
Тази команда активира таймери 1,3,6
TMREN 4
Тази команда активира таймер 4
TMREN 1,3,6,3
Тази команда генерира грешка защ ото таймер 3 се поватаря.
Особености: няма
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IV_15.2.4.11 TMRDIS

Синтаксис:
TMRDIS < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >
Кратко описание:
Деактивира един или няколко таймера. Не променя други настройки освен опцията им
"Разрешаване работата на таймера". Подробности за работата с таймерите има в частта Настройка на
таймерите.

Параметри:
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >: Списък с номера на таймери разделени с запетая. Може да съдържа от един
до шест таймера. Повтарянето на номера на някой от таймерите води до генериране на грешка.
Пример:
TMRDIS 1,3,6
Тази команда деактивира таймери 1,3,6
TMRDIS 4
Тази команда деактивира таймер 4

Особености: няма
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IV_15.2.4.12 HTS

Синтаксис:
HTS < Номер на сензор ><En/Dis>
Кратко описание:
Разрешава/Забранява съответния HT-1W сензор.
Параметри:
< Номер на сензор > Номер на сензора. От 1 до 3.
<En/Dis> Разрешава/Забранява работата на сензора.
Пример:
HTS 1,En
Тази команда разрешава работата на термосензор 1.
Особености: Информация за този тип сензори има в частта HS-1W. Настройката на функционалността
на сензора става чрез PC софтуера чрез диалога Настройки на HS-1W сензорите.
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IV_15.2.5 Информационни Команди
Тази група команди връщ а информация за състоянието и различни параметри на устройството.
CREDIT?
Връщ а информацията от оператора за предплатена карта.
DEVINFO?
Връщ а информация за устройството.
ETS?
Връщ а информация за изнесения температурен сензор.
HTS?
Връщ а данните от активните HS-1W сензори.
OUTS?
Връщ а състоянието на изходите и съответстващ ите им таймери. Връщ а информация и за режима на
работа.
PHGR? <Група>
Връщ а съдържанието на посочената група телефони.
RFN?
Връщ а информация за състоянието на Мрежата Безжични Сензори.
STAT?
Връщ а информация за статуса на устройството.

IV_15.2.5.1 CREDIT?

Синтаксис:

CREDIT?

Кратко описание:
Връщ а информацията от оператора за предплатена карта. Обикновено освен текущ ия кредит се
включва и информация за датата до която картата е валидна. Детайли относно следенето на кредита на
картата има в частта "Следене кредита на предплатена карта".
Параметри: няма
Формат на отговора: <Credit?>:<Информация от оператора ......>
Особености: Ако няма информация за кредита на картата командата връщ а съответната грешка.

IV_15.2.5.2 DEVINFO?

Синтаксис:

DEVINFO?

Кратко описание:
Връщ а информация за устройството.
Параметри: няма
Формат на отговора:
<Тип на устройството><Сериен номер><Софтуерна версия>
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Примерен отговор:
HG07:<EMPTY><28/08/09,14:46:23> <REPORT>: <DEVINFO?>:<HG07A>:<SN:000002>:<Soft.Ver.:1.09>
Като значението на различните секции в отговора е следното:
<EMPTY>
<28/08/09,14:46:23>
<REPORT>: <DEVINFO?>
<HG-07A>
<SN:000002>
<Soft.Ver.:1.09>

Името на устройството.
Датата и часа на изпращ ане на съобщ ението.
Указва че това е съобщ ение отговор на командата DEVINFO?.
Типа на устройството.
Серийния номер на устройството.
Софтуерната версия на устройството.

Особености: няма.
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IV_15.2.5.3 ETS?

Синтаксис:

ETS?

Кратко описание: Връщ а информация за изнесения температурен сензор. Конфигурация на
функционалноста на датчика се прави в прозореца Настройки за температурния сензор. Опцията
Разрешаване работата на термосензора може да се манипулира и дистанционно с командата ETS на
SMS Интефейса.
Параметри: няма
Формат на отговора:
Ако следенето на температурата е разрешено,отговора е в следния формат:
<ETS?>:<Enable>:<T:xx.xC>:<State: xxxxx>
<T:xx.xC> xx.x е Температурата в градуси по Целзии.
<State: xxxxx> Е информация за диапазона в който се намира температурата. Има следните варианти:
Failure Low
Low
Normal
Hi
Failure Hi

Температурата е спаднала под Долна авариина граница и не се е покачила до Долна
граница на нормализация
Температурата е спаднала под Долна граница на задействане и не се е покачила до
Долна граница на нормализация
Температурата е нормална.
Температурата се е покачила над Горна граница на задействане и не е спаднала под
Горна граница на нормализация
Температурата се е покачила над Горна авариина граница и не е спаднала под Горна
граница на нормализация

Ако следенето на температурата е забранено отговора е
<ETS?>:<Disable>
Особености: няма

IV_15.2.5.4 HTS?

Синтаксис: HTS?
Кратко описание: Връщ а данните от активните HS-1W сензори.
Параметри: няма
Формат на отговора:
Ако следенето на температурата е разрешено,отговора е в следния формат:
<HTS?>:<n:T=xx.xC,H=xx%>... <n:T=xx.xC,H=xx%>
n е номера на термосензора следван от температурата и влажността. При грешка информацията за
съответния сензор е <n:ERROR>.
Ако няма активни сензори се връщ а съобщ ение "All sensors a disabled".
Възможен отговор:
HG07:<EMPTY><28/08/12,14:46:23> <REPORT>:<HTS?>:<1:T=21.5C,H=40%><3:T=23.0C,H=45%>
Този отговор показва че са разрешени сензори 1 и 3. и данните от тях са
за сензор 1 - температура 21.5 градуса по Целзий и влажност 40 процента.
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за сензор 3 - температура 23.0 градуса по Целзий и влажност 45 процента.
Особености: Информация за този тип сензори има в частта HS-1W. Настройката на функционалността на
сензора става чрез PC софтуера чрез диалога Настройки на HS-1W сензорите.
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IV_15.2.5.5 OUTS?

Синтаксис:

OUTS?

Кратко описание: Връщ а информация за състоянието на изходите и таймерите им. Тъй като
устройството има изход който се управлява от режима на работа,се връщ а информация и за него.
Параметри: няма
Формат на отговора: <Oust?>:<State:On/Off,On/Off,On/Off,On/Off><Timers:Time,Time,Time,Time>
<Active:On/Off>
Примерен отговор:
HG07:<EMPTY><28/08/09,14:46:23> <REPORT>: <OUTS?>:<State:On,On,Off,Off><0,0,0,58>
<Active:On>
<EMPTY>
<28/08/09,14:46:23>
<REPORT>: <OUTS?>
<State:On,On,Off,Off>
<0,0,0,58>
<Active:O n>

Името на устройството.
Датата и часа на изпращ ане на съобщ ението.
Указва че това е съобщ ение отговор на командата OUTS?.
E състоянието на четирите изхода
Времената на таймерите. В случая изход 4 след 58 секунди щ е си промени
състоянието на обратното,тоест щ е се включи.
Устройството е в режим "Активен" съответстващ ия изход е включен.

Особености: няма
IV_15.2.5.6 PHGR?

Синтаксис: PHGR? <Група Телефони>
Кратко описание:
Връщ а съдържанието на посочената от параметъра група телефонни номера. Информация относно
работата с телефонни номера има в частта Телефонни Номера.
Параметри:
- <Група Телефони> Група телефонни номера чието съдържание се изисква.
Формат на отговора:
<Ph.Group>:<Група Телефони>:<Телефонен Номер,Телефонен Номер ..........>
В отговора са включени всички телефонни номера от съответната група.
Възможен отговор:
Изпратената комада е PHGR? Control
HG07:<EMPTY><28/08/09,14:46:23> <REPORT>: <PHGR?:Control>:<+359888123456,+359888123457>
<EMPTY>
<28/08/09,14:46:23>
<REPORT>: <PHGR?
:Control>
<+359888123456,
+359888123457>

Името на устройството.
Датата и часа на изпращ ане на съобщ ението.
Указва че това е съобщ ение отговор на командата PHGR? а групата
телефони е Control
Телефонните номера от групата.

Особености: Командата не работи със стойност на първия параметър ALL.
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IV_15.2.5.7 RFN?

Синтаксис:

RFN?

Кратко описание: Връщ а информация за състоянието на Мрежата Безжични Сензори.
Параметри: няма
Формат на отговора:
Възможни са следните отговори:
<RFN?>:<RF Network: Enabled> Мрежата е разрешена и работи нормално.
<RFN?>:<RF Network: Disabled> Мрежата е разрешена и работи нормално.
<RFN?>:<RF Network: ERROR> Мрежата е разрешена,но има проблем с платката EXT-B и мрежата
не работи.
Особености: Няма.

IV_15.2.5.8 STAT?

Синтаксис: STAT?
Кратко описание:
Връщ а информация са статуса на устройството.
Параметри: няма
Примерен отговор:
HG07:<EMPTY><28/08/09,14:46:23> <REPORT>: <STAT?
><Active><NW:Globul,4><PW:Ext,12.9V><OUP:Off,Off,On,Off><INP:On,Off,Off,Off>
<EMPTY>
<28/08/09,14:46:23>
<REPORT>: <STAT?>
<Active>
<NW:Globul,4>
<PW:Ext,12.9V>
<Т:21>
<OUP:Off,Off,On,Off>
<INP:On,Off,Off,Off>

Името на устройството.
Датата и часа на изпращ ане на съобщ ението.
Указва че това е съобщ ение отговор на командата STAT?.
Режима на работа е "Активен"
Устройството е регистрирано в мрежата на Globul а силата на сигнала
е 4.
Устройството се захранва от мрежoвото напрежение. Напрежението
на акумулатора е 12.9V
Температура на устройството 21 градуса по Целзии.
Състояние на изходите
Състояние на входовете

Особености: Ако SIM картата е предплатена и е активирана съответната опция за следене на кредита и
то в края на съобщ ението щ е бъде включен и кредита на картата.
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IV_16 PC Интерфейс
PC интерфейса е предназначен за конфигуриране на HG07A чрез компютър като връзката е USB
интерфейс.PC
Софтуера който се предлага с HG-07A работи под:
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Софтуера предлага избор на два езика на потребителския интерфейс - Български и Английски. Настройката
за език се намира в диалога Опции на програмата. Желателно е при самата инсталация на програмата да
се укаже езика на който щ е се работи за създаване на иконките към програмата на съответния език.
Документацията на устройството в настоящ ият момент е само на български език.
Чрез софтуера могат да се извършват следните действия:
Проверка на състоянието на устройството. Програмата визуализира текущ ото състояние на
динамично променящ и се параметри и състояние на контроли. Такива са състояние на
входовете,състояние на изходите,състояние на датчиците,връзката с GSM мрежата и други.
Конфигуриране на поведението на устройството.
Настройка на параметри.
Работа с лога за събития.
Съхраняване и възстановяване на настройките на устройството. Настройките могат да се
съхраняват в файл и впоследствие да бъдат възстановени от него. Резервни настройки се съхраняват и
в енергонезависимата памет на устройството.
Рестартиране на устройството.
Връзката между програмата и устройството се осъщ ествява чрез виртуален COM порт който се изгражда
от драйвера на устройството / CDC Драйвер / . Подробности за инсталацията му има в частта
Инсталиране на CDC драйвера.
При установяване на връзка с устройството работата му не се променя и то продължава да изпълнява
действията за които е програмирано. Ако чрез софтуера се направят настройки изцяло променящ и логиката
му на работа,след като бъдат направени устройството се рестартира автоматично. Такъв например е
случая когато се прави възстановяване на настройките.
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IV_16.1 Инсталиране на CDC драйверa
Процедурата за инсталация в различните версии на Windows се различават малко като потребителски
интерфейс,но принципа е еднакъв. След като устройсвтото се включи към компютъра посредством USB
връзката,то Windows открива ново устройство. Необходимо е ръчно да се укаже драйвера който трябва да
се инсталира. Той се намира в инсталационната директория на програмата,C:\ProgramFiles\HG07A или C:
\ProgramFiles (x86)\HG07A при 64 битова система.
Постъпково описание на процедурите по инсталацията:
Инсталиране в Windows XP - 32 bit
Инсталиране в Windows 7 - 32/64 bit
Да се има пред вид че при включване на устройството в различни USB портове на компютъра,се
създават различни виртуални COM портове. И за да се конектне програмата към устройството включено в
различен USB порт,в настройките и трябва да се коригира номера на COM порта.
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IV_16.1.1 Windows XP - 32 bit
При първото свързване на HG-07А към компютъра,Windows намира ново устройство и трябва да се
укаже драйвера който да се зареди.Ако драйвера е вече установен на този компютър при свързването на
HG-07 той се зарежда веднага и се изгражда виртуалния COM порт. Как да се види номера му е описано
по долу.
Следващ ите стъпки при инсталация на драйвера при Windows XP са илюстрирани поетапно.

Настройте по посочения начин и изберете "Next>"

Настройте по посочения начин и изберете "Next>"
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Настройте по посочения начин и изберете "Next>"

Горните два варианта вероятно няма да ги има на вашия компютър. Трябва да се укаже HG-07 след
което да се продължи с "Next>"
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Изберете "Continue Anyway"

Изберете "Finish"
С това CDC драйвера e установен и има инсталиран виртуален COM порт чрез който устройството
комуникира с PC софтуера.
При Windows XP номера на този COM порт може да се види в
Start -> Settings -> Control Panel -> System
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Тук се избира "Hardware"
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В този прозорец се стартира "Device Manager".
Тук в Ports (COM&LPT) се вижда като HG07 Device или като HG07.

Тук се вижда че порта е COM5.
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IV_16.1.2 Windows 7 - 32/64 bit
При първото свързване на HG-07А към компютъра,Windows намира ново устройство и трябва да се
укаже драйвера който да се зареди.Ако драйвера е вече установен на този компютър при свързването на
HG-07 той се зарежда веднага и се изгражда виртуалния COM порт. Как да се види номера му е описано
по долу.
При първо установяване Windows намира устройството но не намира драйвер за него. За да се установи
драйвера ръчно,е необходимо да се отвори Device Manager. Това става като се отвори Control Panel ->
Hardware and Sound -> Devices and Printers -> Device Manager
Тук устройството е отбелязано с иконка "Внимание".

С десен бутон на мишката върху иконката се стартира "Update Driver Software". От прозореца който се
отваря се избира "Browse my computer for driver software". В прозореца който се отваря се задава пътя
към инсталационната директория на програмата и по конкретно към поддиректорията и USB Driver.
Показания пример е за 64 битов Windows 7. Разликата при 32 битов е че пътя е C:\Program Files\HG07A
\Usb Driver.

След като се кликне върху "Next",се появява съобщ ение че драйвера не е сертифициран. Указва се да
се установи въпреки това.
С това CDC драйвера e установен и има инсталиран виртуален COM порт чрез който устройството
комуникира с PC софтуера.
При Windows 7 номера на този COM порт може да се види в Device Manager. Отваря се по начина
описан по горе.
Тук в Ports (COM&LPT) се вижда като HG07 Device.
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Тук се вижда че порта е COM15.
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IV_16.2 Основен прозорец на програмата
Това е базовия прозорец на програмата. Появява се при началното и стартиране. В него се визуализира
състоянието на устройството,отварят се диалозите с различните настройки и се стартират различни
операции. В голямото текстово поле в средата се изписва информация идващ а от устройството свързана с
операциите които са се извършват.
Вид на основния прозорец на програмата след стартиране:

В това състояние повечето контроли са неактивни и опита за използването им извежда съобщ ение че
връзката с устройството не е активна. Активни са бутоните :

Изход
Излизане от програмата

Документация
Отваря документацията на устройството и програмата в HTML Help format (.chm).

Опции
Опции на програмата.

Изчистване
Изчистване на текстовия контрол в центъра на прозореца.

Малката зелена стрелка надолу в дясно от бутона Изход
При кликване върху нея програмата се минимизира

Свързване
След като устройството е включено в компютъра, драйверите му са заредени и верния номер на
COM порт е указан в диалога Опции на програмата, с този бутон се стартира установяване връзка с
устройството. По подразбиране при установяване на връзката с устройството не се изисква парола и тя се
активира веднага. Ако е необходимо може да се активира опцията "Парола при свързване по USB" в
диалога Системни настройки.
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След установяване на връзката,бутона Свързване се е променя и сега има предназначение да прекъсне
връзката с устройството. Прекъсването на връзката и затварянето на порта се прави автоматично и при
затваряне на програмата или при изключване на USB кабела.
Примерен вид на програмата при установена връзка и изпълнение на комадата Статус на устройството :

В горния ляв ъгъл е информацията за състоянието на връзката с GSM мрежата.
Под него са бутоните Input1...Input4 върху които се индицира текущ ото състояние на входовете а при
натискане се отварят диалозите за конфигурация на съответния вход.
Върху бутоните Output1....Output4 се визуализира текущ ото състояние на изходите а при кликване на
зелената стрелка вдясно от бутона се отваря диалога за конфигурация на съответния изход.
Под бутоните на изходите са бутоните <Control> и <Event>. В диалозите които се отварят се задават
телефонните номера в тези две групи. Повече информация за предназначението им има в частта
Телефонни номера. Квадратния бутон вляво от тях с иконка GSM апарат извежда съдържанието на двете
групи в текстовия контрол в центъра на екрана.
Секцията бутони под контрола на телефонните номера е контрола на таймерите. При кликване на някой от
тях се отваря диалога за настройка на съответния таймер.
Под секцията за таймерите,в долния ляв ъгъл са бутоните стартиращ и диалозите:
Управление чрез позвъняване
SMS настройки
Системни настройки
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Най долу в дясно е бутона за режима на работа. Върху него се индицира текущ ия режим на работа а при
кликване върху него режима се променя. В зависимост от режима на работа се променя и цвета на бутона.
Най долу в средната част на диалога се показва текущ ото време на устройството. Ако текущ ото време на
устройството и на компютъра се разминават с повече от 5 секунди фона на този контрол се извежда с
червен оттенък.

Вдясно от този контрол е бутона за изчистване на текстовото поле в центъра на програмата.

Над този контрол се намира секцията с бутони:

Върху иконките няма надпис за предназначението им но при позициониране на курсора върху някоя от тях
се извежда тултип с предназначението на бутона.
Предназначение по ред отляво надясно като се започне от горен ляв ъгъл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Извежда информация за устройството
Извежда статуса на устройството
Ресетира устройството
Изпращ ане на SMS с произволен текст. Използва се за тестове.
Симулация на приемане на SMS. Заедно с опцията TEST MODE позволява тестване на
функционалността на устройството без изпращ ане на реални SMS съобщ ения.
Зареждане на ваучер.
Сверява часовника на устройството като използва за база часовника на компютъра
Съхранява настройките на устройството в копие намиращ о се в енергонезависимата му памет
Възстановяване на настройките на устройството от копието намиращ о се в енергонезависимата му
памет.
Извежда лога за събития
Изтриване лога за събития
Съхраняване/Възстановяване на настройките на устройството във/от файл

Бутона

отваря диалога Настройки за температурния сензор.

Секцията
е за контрол на HS-1W сензорите. Най лявата икона служи за ресет на
сензорите. Тя се използва за изчистване на възнкнала грешка в комуникацията със сензорите. Другите
бутони отварят диалога за настройка на съответния сензор. Описанието на този диалог е в частта
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Настройки на HS-1W сензорите.
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IV_16.3 Действията извършвани при генериране на Събитие
В часта Събития е изложена информация за генериране на Събитията. Какви действия се извършват при
генериране на съответното събитие се прави с контрол който присъства в настройките за съответния
контролиран параметър или състояние.
Този контрол има следния вид:

Той е включен в прозореца с настройки на конкретния параметър или състояние. За пример може да се
вземе прозореца Настройка функционалноста на входовете.

Както се вижда от илюстрацията този контрол е включен в долната част на прозореца.
За всеки тип събитие индивидуално се програмират 4 операции извършвани при възникването му.
Позвъняване:
Добавяне в опашката за позвънявания позвъняване от избрания тип.
Информация за типовете позвънявания има в часта Изходящ и позвънявания.
Изпращане на SMS.
Добавяне в опашката за SMS на съобщ ение за статуса на устройството или
някой от дефинираните от потребителя съобщ ения.
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Контрол на изходите:
Промяна на състоянието на един или няколко изхода,опционално за
определено време в секунди. Ако настройката за съответния изход е NC, при генериране на събитието,
състоянието на изхода не се променя. Ако в полето За време стойноста е 0, то изхода се установява в
зададеното състояние за постоянно. Ако стойноста е по голяма от нула, с нея се инициализира таймера на
съответния изход, и след изтичане на това време таймера щ е задейства и щ е промени състоянието на
изхода на обратното.
Промяна на режима на работа: Променя се режима на работа, опционално след зададено време в
секунди.
Двете забранени контроли Send EMAIL и Стартиране на скрипт не се използват в базовата версия на
устройството. Те са резервирани за използване в устройства с поръчкова функционалност и евентуално и
за бъдещ и версии на базовия софтуер.
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IV_16.4 Диалози с настройки
IV_16.4.1 Опции на програмата
В този диалог са включени опции и настройки на PC софтуера. Те не се отнасят до работата на
устройството. Този диалог може да се стартира и при неактивна връзка с устройството.

Първия контрол е Език. Това е езика на интерфейса на програмата. Тази настройка по никакъв начин не
се отразява върху работата на самото устройство.
Контрола Избор на Сериен Порт указва на кой COM порт е свързано устройството. Подробности има в
частта Инсталиране на CDC драйверa.
Чекбокса Разрешаване на Тултиповете включва извеждането на помощ на информация при поставяне
на маркера на мишката върху някои от контролите.
За повечето контроли на програмата има тултипове с кратко обяснение на предназначението на
съответния контрол. При инсталиране на програмата този чекбокс е активен.

© 2015 ТСК-1 ООД

стр.88

IV_16.4.2 Системни настройки
В този диалог са настройките и опциите отнасящ и се до общ ата функционалност на устройството и
Мрежата Безжични Сензори. Илюстрацията показва примерен вид на диалога.

Име на устройството.
С този контрол се задава име на устройството. Това име присъства във всички изходящ и
съобщ ения. Дължината му може да бъде между 4 и 6 символа и може да съдържа само латински букви и
цифри.
Парола на устройството.
В тази група настройки се задават базовата парола и паролата за USB достъп/чрез програмата/.
Базовата парола трябва да бъде с дължина 6 символа и може да съдържа само цифри. Паролата за USB
достъп трябва да бъде с дължина 6 символа и може да съдържа латински букви и цифри.
Чекбокса Различна при USB достъп включва използването на допълнителната парола. Ако той не
е активен то и при USB достъп щ е се използва базовата парола. В диалога Опции на програмата има
опция с която паролите може да се скриват с звездички.
Времена на актуалност.
Това са времената за които съответния SMS,позвъняване или GPRS операция е актуално да бъдат
направени. След изтичане на това време те се отстраняват от съответната опашка.
Контрол кредита на предплатена карта.
Минимална стойност е стойноста при спадането под която се изпращ а съобщ ение
предупреждаващ о за намаляващ ия кредит на предплатената карта.
Подробности за следенето кредита на предплатена карта има в частта Следене кредита на
предплатена карта.
Контрол на мрежовото напрежение.
Ако тази опция е разрешена устройството щ е следи за отпадане и възстановяване на мрежовото
напрежение и щ е се генерират съответните събития. Time Filter e времето за което промяната трябва да е
стабилна за да се генерира събитие. За пример,ако стойноста му е 10 секунди то при отпадане на
мрежовото напрежение за 9 секунди събитие няма да се генерира. Събитие щ е се генерира на десетата
секунда след отпадане на напрежението.
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Контрол на напрежението на акумулатора.
Необходимо е тази опция да бъде активирана. Деактивирането е само в специфични ситуации.
Изпращане на съобщение при отваряне на кутията.
Тази опция трябва да бъде активирана ако се използва ключе с което се следи за отваряне на
кутията на устройството.
Изпращане на съобщение при старт.
Ако тази опция е активирана,при стартиране устройството изпращ а съобщ ение със статуса си към
групата <Event>.
Разрешена работа в роуминг.
При активирана опция на устройството е разрешено да се регистрира и в други мрежи. Подробности
има в частта Работа в роуминг.
Парола при свързване по USB.
Ако тази опция е активна при установяване на връзка с устройсвото се изисква въвеждане на
паролата му.

Ако зададената от потребителя парола е забравена,връзка с устройството може да се направи с Мастър
паролата която се дава при закупуване на устройството. Тя е уникална за всяко устройство и може да се
получи от производителя по серийния номер и удостоверяване на собствеността върху устройството.
Установяване на режим активен при стартиране. Ако тази опция е активна устройсвото стартира в
режим Активен.
Забрана на записа в лога за събития. Ако лога за събития не се използва е желателно той да се
забрани с тази опция.
Вход "Disable". Когато в това падащ о меню е избран някой от входовете,тогава режима на работа се
определя от състоянието на този вход. За правилната работа на тази възможност от диалога "Настройка
функционалността на входовете" е необходимо да се настроят вярно само "Инверсия на входа" и
"Филтър". Състоянието на входа "Включен" отговаря на режим "Активен". Всички настройки на
функционалноста на входа остават активни. Всички команди свързани с промяна на режима на работа не
се изпълняват в случай че в падащ ото меню е избран някой от входовете. Тази функция е предназначена
за управление на режима на работа директно чрез външен сигнал. Например от алармената система,радио
дистанционно управление,ключе и други.
TEST MODE. Забрана за изпращ ане на SMS. Тази опция е полезна при тестове на работата на
устройството. Когато е активна SMS не се изпращ ат. Генерираните съобщ ения могат да се видят в
прозореца на програмата при установена връзка с устройството. Тази опция може да се контролира
дистанционно с командата TESTM. Заедно с възможността за симулация на приемане на SMS тази опция
дава възможност за пълни тестове на функционалността на устройството без реално да се изпращ ат SMS.
"Мрежа Безжични Сензори" Описанитео на контролите от тази група е направено в частта Мрежа
Безжични Сензори.
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IV_16.4.3 Настройка функционалността на входовете
Функционалността на всеки вход индивидуално се настройва чрез този тип диалог като той се извежда
при клик върху бутона на съответния вход

Инверсия на входа.
Ако тази опция е активирана наличието на напрежение на входа се приема за "Off" и обратно. Да се
има пред вид че устройството дава напрежение през резистор на всеки от входовете и при отворен вход
на него има напрежение.
Филтър
Това е настройката на времевия филтър на входа. Промяната на състоянието на входа се възприема
след устойчиво установяване състоянието на входа за време по голямо от времето на филтъра. Да се има
пред вид че момента в който промяната се възприема и се генерира събитие е с закъснение от
физическата промяна на състоянието равно на времето на филтъра. За двата прехода се задават различни
времена на филтрация.
Off => On
Ако входа е бил в състояние "Off" то той трябва да се установи физически в
състояние "On" за минимум това време за да премине в състояние "On"
On => Off
Ако входа е бил в състояние "On" то той трябва да се установи физически в
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състояние "Off" за минимум това време за да премине в състояние "Off"
Опции
Генериране на събития при "Неактивен" режим на устройството
Ако тази опция не е активна при режим на устройството "Неактивен" събития не се генерират. Ако е
необходимо събития да се генерират независимо от режима на работа тази опция трябва да се активира.
Запис на всяка промяна на състоянието в лога
При неактивна опция промяната на състоянието на входа се записва само при възникване на
събитие. При активиране на опцията всяка промяна на състоянието се записва в лога. Ако не е
необходимо тази опция се препоръчва да не се активира. Най вече при малки времена на филтъра на
входа.
Група радиобутони Генериране на събития.
С тази настройка се задава условието при което се генерира събитие.
Не се генерират събития при промяна на състоянието на входа.
Ако входа не се използва за управление трябва тази опция трябва да бъде активна.
При преминаване от "On" към "Off"
Събитие се генерира при прехода от състояние "On" към "Off".
При преминаване от "Off" към "On"
Събитие се генерира при прехода от състояние "Off" към "On".
При всяка промяна на състоянието
Събитие се генерира при всяка промяна на състоянието.
Филтър за събитията
При генериране на събитие се запомня времето в което то е възникнало. При генериране на следващ о
събитие се проверява дали указаното за този филтър време е изтекло. Ако не е изтекло то събитието се
игнорира. Филтъра работи отделно за преходите и "Off" към "On". Тоест веднага след събитие преход
"On" към "Off" може да се генерира събитие преход "Off" към "On" но следващ ото събитие "On" към
"Off" щ е се генерира само в случай че е вече е изтекло времето на филтъра. Филтъра се изключва с
запис установяване на времето в нула.
Ако филтъра не е необходим се препоръчва изключването му.
Да се има пред вид че при включен Филтър за събитията и опция Генериране на събития
установена в При всяка промяна на състоянието може да се пропусне събитие. Тоест при активен
филтър не може дистанционно да се следи текущ ото състояние на входа чрез изпращ ани съобщ ения.
Филтъра е предназначен за контрол на циклично възникващ и събития,когато е важно да се получи
информация за първото възникване на събитие. Такъв е случая при включен към входа PIR датчик.
С бутона Зануляване на филтъра се изчистват запомнените времена. Статуса на филтрите на всеки от
входовете може да се види в статуса на устройството.
Контрол за Действията извършвани при генериране на Събитие.
За разлика от останалите диалози в които този контрол се използва, в Изпращане на SMS вместо
"Статус" е "Асоциираното съобщение". Тоест може да се изпрати дефинираното от потребителя
съобщ ение,асоциирано към съответния вход. То се задава в полето над контрола.
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IV_16.4.4 Настройка функционалността на изходите
В този прозорец се настройва поведението на изхода в зависимост от мрежовото напрежение.

В горната част на прозореца е текущ ия статус на изхода. Като Таймер на изхода показва времето
оставащ о до задействане на асоциирания със съответния изход таймер. При задействането му
състоянието на изхода се променя на обратното. Стойност нула показва че таймера не е активен.
Таймера може да се деактивира с бутона Изчистване на таймера.
Опции
Включване при стартиране на устройството.
При активна опция при старт на устройството изхода се включва.
Забрана за управление чрез бутона на PC Софтуера
При активна опция управлението на изхода с съответния бутон на PC Софтуера се блокира.
Забрана за включване от SMS Интерфейса
Забрана за изключване от SMS Интерфейса
Тези две опции се отнасят до командите OUT и OUTS като блокират съответните операции.

Изхода временно се изключва до възстановяване на захранващото напрежение.
Ако изхода е бил в състояние "On" и мрежовото напрежение отпадне то изхода щ е остане в
състояние On но физически изхода щ е се изключи. След възстановяване на мрежовото напрежение
отново щ е се включи физически. Тази настройка е подходящ а при в случай че се управлява устройство
захранвано с мрежово напрежение с реле. Докато мрежово напрежение отсъства релето няма смисъл да
бъде включено и да консумира ток от акумулатора.
Изхода се изключва при отпадане на захранващото напрежение. При такава настройка отпадането
на мрежовото напрежение води до перманентно изключване на изхода.
Установяване В тази секция може да се установи текущ ото състояние на изхода и асоциирания му
таймер. Това може да стане и дистанционно с командата OUT. А за всички изходи едновременно с
командата OUTS.
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IV_16.4.5 Настройка на таймерите
HG07A има 6 таймера. Всеки от таймерите се настройва индивидуално в диалог от този вид. Съответния
прозорец се извежда при клик върху бутона на таймера.

При типовете на задействане Задействане на дата и Еднократно задействане,след задействане на
таймера опцията Разрешаване работата на таймера се деактивира. Особеност при активирани опции
Задействане само в режим "Активен" и Задействане само при наличие на мрежово напрежение е
че ако в часа за който е настроен на таймера условието не е изпълнено,то опцията Разрешаване
работата на таймера не се деактивира.
Задействане само в тези дни от месеца. При тази конфигурация таймера щ е задейства само ако
деня от месеца съответства на един от изброените дни. Ако някое от полетата не се използва то трябва да
се установи в нула.
В долната част на прозореца е контрола за Действията извършвани при генериране на Събитие.
Ако е необходимо таймера да задейства в определен час всеки ден таймера се настройва по следния
начин:
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Бутона Всички се използва за активиране на всички чекбоксове.
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IV_16.4.6 Управление чрез позвъняване
При входящ о позвъняване от номер присъстващ в поне една от групите телефони на устройството се
генерира събитие. Действията които щ е се извършат се конфигурират с контрол за Действията извършвани
при генериране на Събитие.
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IV_16.4.7 SMS настройки
В този прозорец се настройват опциите на SMS интерфейса и същ о така се задават дефинираните от
потребителя съобщ ения. Опциите от Настройки на SMS интерфейса могат да се променят и дистанционно с
командата SMSICFG.

За успешно приетите и изпълнени командни съобщения се рапортува със:
Ако полученото командно съобщ ение се обработи без да е намерена синтактична грешка или да се е
получила грешка при изпълнение на командата в него,устройството рапортува по следния начин в
зависимост от избраната опция.
Не се рапортува

Не рапортува по никакъв начин

Позвъняване тип
CLIP
Съобщение
отговор
/
Диалогов Режим /

В опашката за позвънявания се добавя позвъняване тип CLIP.
Връщ а съобщ ение отговор потвърждаващ о успешното изпълнение на командата и
евентуално информация за изпълнението и.

За Диалоговите позвънявания и Съобщенията отговор се използва:
Това е настройка по подразбиране. Ако в опционалните параметри на командното съобщ ение не е
указано друго се използва тази настройка. Телефонния номер по подразбиране се използва същ о и при
ситуация в която е необходимо да се изпрати съобщ ение отговор към телефонния номер от който
съобщ ението е получено но това е телефонен номер на SMS сървър.
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IV_16.4.8 Настройки за температурния сензор
В този диалог се конфигурира функционалността на изнесения температурен датчик.
Примерен вид на този диалог:

ГРАНИЦИ
С четирите големи плъзгача в центъра на прозореца се задават граничните температури при които се
генерират събития.
Долна граница на
задействане
Долна граница за
нормализация
Горна граница за
задействане
Горна граница за
нормализация

При спадане на температурата под тази граница се генерира събитието Спадане
на температурата.
След като веднъж температурата е спаднала под долна граница на
задействане,устройството започва да следи за покачването и над Долна
граница за нормализация. Когато това стане, се генерира събитие
Нормализация на температурата.
При покачване на температурата над тази граница се генерира събитие
Покачване на температурата.
След като веднъж температурата се е покачила над Горна граница за
задействане,устройството започва да следи за спадането и под Горна
граница за нормализация. Когато това стане,се генерира събитие
Нормализация на температурата.

ОПЕРАЦИИ
Операциите които се извършват при генериране на събития се конфигурират в контроли от типа
Действията извършвани при генериране на Събитие които се отварят с големите бутони горе в дясно
на прозореца. Особеността при използване на този тип контроли в случая е опцията Асоциираното
съобщение в групата Изпращане на SMS.
Асоциираните съобщ ения съответно са:
Спадане на температурата
Нормализация на температурата
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Покачване на температурата

EVENT: External Temperature Rising. T = xx.x C

ОПЦИИ
Разрешаване работата на термосензора
Активирането на тази опция включва следенето на температурата и връзката с датчика. Тази опция
може да се манипулира дистанционно с командата ETS а състоянието и да се проверява с ETS?.
Включване в Статус съобщенията
Ако тази и предишната опция са активирани в Статус съобщ енията щ е бъде включвана и
температурата на изнесения датчик.
Вписване на събитията в лога
При активна опция в лога за събития се записват събитията Спадане на
температурата,Нормализиране на температурата и Покачване на температурата. Аварийните
събития се винаги се записват в лога.
Забраняване работата на термосензора при достигане на температурата до някоя от границите
на задействане
При активна опция след възникване на събитие Спадане на температурата или Покачване на
температурата и съответно изпълнението на програмираните действия за тях, опцията Разрешаване
работата на термосензора се забранява. Тази опция е подходящ а за управление на еднократни процеси
за охлаждане или загряване на обект чрез командата ETS. Процеса се стартира с командата и след
достигане на зададената температура следенето на температурата се забранява.

АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ
Следи се за два вида аварийни ситуации. Първия вид е следенето по температура. За този вид аварийни
ситуации следенето е опционално и се разрешава със съответните опции Следене. Ако температурата
премине съответната граница се генерира събитие. Със съответните плъзгачи се задава с колко градуса
под и съответно над Долна граница на задействане и Горна граница на задействане са аварийните
температури. Това събитие се записва в лога за събития и операциите с изходите които се програмират с
контрола долу в дясно се изпълняват. Същ о така се изпращ а съответното съобщ ение към групата <Event>
FAILURE: External Temperature Subsiding! T = xx.x C
FAILURE: External Temperature Rising! T = xx.x C
Ако опцията Забраняване работата на термосензора при достигане на аварийна температура е
активна опцията Разрешаване работата на термосензора щ е се деактивира. В противен случай
продължава да се следи температурата на датчика и при спадането и под Горна граница за
нормализация се генерира събитие Нормализация на температурата и се изпращ а съобщ ение с текст
EVENT: External Temperature Normalization . T = xx.x C
Втория вид аварийна ситуация е нарушаването на комуникацията с термосензора. Има 2 стойности за
времето до което нарушаването на комуникацията с датчика не генерира събитие,10 и 100 секунди. При
изтичане на това време се генерира събитие и се изпълняват операциите като при първия вид.
Съобщ ението което се изпращ а е
"FAILURE: External Temperature Sensor Fall!"
ОСОБЕНОСТИ
Границите на задействане се задават с точност 0.5 градуса а температурите за аварийните ситуации с
точност един градус.

© 2015 ТСК-1 ООД

стр.99

IV_16.4.9 Настройки на HS-1W сензорите
В този диалог се конфигурира функционалността на съответния HS-1W сензор.
Примерен вид на този диалог:

Секция опции
Разрешаване работата на сензора - включва следенето на температурата и влажноста посредством
съответния номер HS-1W сензор.

Секция Температура
С четирите плъзгача в центъра на секцията се задават граничните температури при които се генерират
събития.
Долна граница на
задействане
Долна граница за
нормализация
Горна граница за
задействане
Горна граница за
нормализация

При спадане на температурата под тази граница се генерира събитието Спадане
на температурата.
След като веднъж температурата е спаднала под долна граница на
задействане,устройството започва да следи за покачването и над Долна
граница за нормализация. Когато това стане, се генерира събитие
Нормализация на температурата.
При покачване на температурата над тази граница се генерира събитие
Покачване на температурата.
След като веднъж температурата се е покачила над Горна граница за
задействане,устройството започва да следи за спадането и под Горна
граница за нормализация. Когато това стане,се генерира събитие
Нормализация на температурата.

Трите бутона извикват диалозите с които се настройват операциите които се
извършват при възникване на съответното събитие
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Секция Влажност
С четирите плъзгача в центъра на секцията се задават граничните температури при които се генерират
събития.
Долна граница на
задействане
Долна граница за
нормализация
Горна граница за
задействане
Горна граница за
нормализация

При спадане на влажността под тази граница се генерира събитието Спадане на
влажността.
След като веднъж влажността е спаднала под долна граница на
задействане,устройството започва да следи за покачването и над Долна
граница за нормализация. Когато това стане, се генерира събитие
Нормализация на влажността.
При покачване на влажността над тази граница се генерира събитие Покачване
на влажността.
След като веднъж влажността се е покачила над Горна граница за
задействане,устройството започва да следи за спадането и под Горна
граница за нормализация. Когато това стане,се генерира събитие
Нормализация на влажността.

Трите бутона извикват диалозите с които се настройват операциите които се
извършват при възникване на съответното събитие
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IV_16.5 Команди
IV_16.5.1 Статус на устройството

Стартира се бутона
На текстовото поле в средата на базовия прозорец на програмата се извежда информация за текущ ото
състояние на устройството.
Примерен отговор на тази команда:
==============================================================
<< Статус на устройството >>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Системен часовник:
04/03/2010,02:07:05
Устройството е стартирало на:
04/03/2010,01:27:30
Устройството се захранва от:
Акумулатор
Напрежение на акумулатора:
13.4 V
Температура:
26.6 C
Опашка от SMS:
Празна
Опашка за позвънявания:
Не е празна
Кредит на картата:
Няма информация
Таймер За Активиране/Деактивиране на устройството: 0
Филтър за събития на Вход 1
994 sec./993 sec.
Филтър за събития на Вход 2
---/--Филтър за събития на Вход 3
---/--Филтър за събития на Вход 4
---/--Таймер на Изход1:
0 sec.
Таймер на Изход2:
0 sec.
Таймер на Изход3:
0 sec.
Таймер на Изход4:
0 sec.
Датчик за отваряне на кутията
On
Списък на активните таймери
Състояние на паметта:
Свободна: 4876 байта в 1 сектора
Заета:
8092 байта в 53 сектора

до реда Кредит на картата: няма нужда от пояснения.
Таймер За Активиране/Деактивиране на устройството:
Това е таймера асоцииран с режима на устройството. Той определя след колко време състоянието на
режима щ е се промени. Той се манипулира с командата ACTIVE или при възникване на събитие за което е
зададена операция с режима на работа.

В този ред се дава информация за времето оставащ о до задействане на таймера и смяна на режима.

Филтър за събития на Вход 1...4
Това е статуса на Филтрите за събитията на входовете. Подробна информация за тях има в частта
Настройка функционалността на входовете. За всеки от входовете има по две времена разделени с
наклонена черта. Първото е на филтъра за преходите от "Off" към "On" а второто за обратния преход.
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Тези времена показват колко време остава до разрешаване на събитие за съответния преход. При
разрешен преход вместо време се се извежда ---. Филтъра за всеки вход индивидуално може да се
ресетва от съответния бутон в диалога с настройките на входа.

Таймер на Изход1 .... Таймер на Изход4
Това са таймерите асоциирани към изходите. Информацията отразява времето до задействане на
таймерите и промяна състоянието на изхода в обратното състояние.
Списък на активните таймери

Това е списък на таймерите за които опцията

е активна. В случая

активни таймери са 1 и 4.

Състояние на паметта
Информация за разпределението на RAM паметта на устройството.
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IV_16.5.2 Ресет

Стартира се бутона
Прави ресет на устройството след което отново отваря връзката с него. След кликване върху бутона се
задава въпрос за потвърждаване на операцията.

След което се изчаква приключването на операцията

Устройството може да се ресетира същ о и дистанционно с командата RESET
Устройството може да се ресетира и локално без връзка с компютър. Това може да стане като се
активира режим STOP посредством универсалния бутон, след което да се излезе от този режим.
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IV_16.5.3 Съхраняване/Възстановяване настройките във/от файл

Стартира се бутона
Настройките могат да бъдат съхранени и впоследствие възстановени от файл. При стартиране на тази
комада се отваря прозореца за избор на операцията.

Необходимо е да се избере файл и операция и с OK се стартира процеса. Използват се файлове с
разширение .hgstg.
При операция Съхраняване на настройките успешното приключване се отразява след затваряне на
диалога в текстовия контрол в центъра на базовия прозорец на програмата.
При операция Възстановяване на настройките след завършване се прави ресет на устройството както
при изпълнение на командата Ресет на устройството.
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IV_16.5.4 Показване/Изтриване лога за събития
Тези 2 команди работят с лога за събития намиращ се в енергонезависимата памет на устройството.
Подробности за лога за събитията има в частта Лог за събития.

Бутона
показва лога за събитията в текстовия контрол в средата на базовия прозорец на
програмата. Примерен лог файл на устройство.

Чрез бутона
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V.

Въвеждане в експлоатация
За въвеждане в експлоатация на нова система е необходимо:

1. Запознаване с възможностите и работата на системата от настоящ ата документация. Да се обърне
особено внимание на частите:
-Система за самодиагностика;
-Мрежа Безжични Сензори за система BeeG 13 ;
-PC Интерфейс;
-Особенности при работа.
2. Инсталира се PC софтуера на устройството на компютъра с който щ е се администрира устройството.
3. Пин кода на SIM картата трябва да се забрани чрез поставянето на картата в някакъв GSM апарат и
забраняване на пин кода чрез съответото му меню.
4. Поставя се SIM картата в устройството и се подава захранване.
5. Устройството се включва чрез USB кабел към компютъра. След 20-40 секунди след подаване на
захранаването,USB интерфейса се активира.Windows намира ново устройство. Необходимо е да се
инсталира на CDC драйверa на устройството.
6. Сързване на PC софтуера към устройството.
7. Прави се желаната конфигурация чрез менютата на програмата.
8. За да не се изпращ ат SMS по време на тестовете на първоначалните тестове на настроената
функционалност в Системни настройки се поставя отметката "TEST MODE. Забрана за изпращане на
SMS". Съобщ енията които системата би изпратила се виждат в програмата.
9. За тестване на команди от SMS Интефейсa, може да се използва "Симулация на получаване на

SMS" 10. След като се настрои и изтества желаната функционалност, отметката "TEST MODE. Забрана за
изпращане на SMS" се деактивира и устройството е готово за работа.
11. След като е сигурно че системата е настроена с желаната конфигурация,направените настройки
могат да се запишат във файл чрез диалога "Съхраняване/Възстановяване на настройките на

устройството в/от файл", който се активира с бутона
. Чрез този файл настройките могат да се
възстановят през същ ия диалог. Това е много полезно в случай на повреда на устройството или
увреждане на базата данни с настройките му. Същ о така настройките могат да се архивират и в

резервното копие, в енергонезависимата памет на устройството чрез бутона

. Чрез бутона

записаните настройки могат да се възстановят.

VI.

Особенности при работа
SIM Картата трябва да бъде със забранен PIN код. Преди да се използва в HG07A, пин кода
трябва да се забрани чрез поставянето на картата в някакъв GSM апарат и забраняване на
пин кода чрез съответото му меню!
Устойството не трябва да се включва без да е включена GSM антената му! Също така
антената не трябва да се изключва при включено устройство! Това може да доведе до
дефектиране на GSM модема на устройството.
Ако устройството не работи, за изясняване на причината трябва да се види състоянието на "ERROR
LED" и "STATE LED". Ако "ERROR LED" свети постоянно, а "STATE LED" мига,това означава че
Система за самодиагностика на устройството е открило блокиращ а грешка и не работи. От таблицата
с грешки се вижда какво означава грешката.Да се има пред вид че в този режим USB интерфейса не е
активен и PC софтуера не може да се свърже с устройството.
След подаване на захранване на устройството,връзка по USB не може да се осъщ естви веднага. USB
интерфейса се активира след като GSM модема се инициализира. В зависимост от SIM картата,това
време е 20-60 секунди след подаване на захранване. Преди това не е възможно PC софтуера да се
свърже с устройството. Индикация за това че връзката по USB е активна, е че в "Device Manager" се
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вижда виртуалния COM порт изграден от драйвера на устройството.

Ако тук HG-07 се показва с иконка тип учивителен знак,това означава че не е инсталиран съответния
драйвер. Необходимо е да се Инсталира на CDC драйверa на устройството.
Как да се реагира ако поради някаква причина устройството започне да изпраща
последователно някакви нежелани SMS-и?
Тъй като в приоритетите на операциите свързани с GSM мрежата получаването на командни съобщ ения е
с по голям приоритет от изпращ ането им, може да се изпрати командно съобщ ение съдържащ о една от
изброените по долу команди.
1. Ако е възможно,изпращ а се команда за забрана генерирането на събитието за което се изпращ а
съобщ ение. Ако съобщ енията се получават за събитя от Мрежа Безжични Сензори, това става с комадата
RFN.
2. Забраняват се изходящ ите съобщ ения с командата TESTM;
3. Устройството се блокира с командата STOP;
Същ о така устройството може да се блокира ако има локален достъп до него чрез задържането на
универсалния бутон за повече от 10 секунди. Това установява устройството в режим STOP
При конфигуриране на изходящо обаждане от тип CALL в групата телефонни номера <Event>
не трябва да има телефони с активирана гласова поща. При активирана гласова пощ а оператора
отваря линията и съответното обаждане се таксува. При при обаждане CALL отварянето на линията не
се приема за потвърждение на приемането на обаждането от абоната и то се повтаря. Така може да се
натрупа значителна сметка.
При изпращане на командно съобщение от SMS сървър е необходимо след последния символ
на съобщението да се остави една пауза /<SPACE>/. Това е необходимо тъй като при някои
сървъри се добавя допълнителен текст след съобщ ението и декодирането щ е даде грешка.
За пример сървъра на MTEL щ е изпрати съобщ ението
*000000 ACTIVE off,0
примерно в такъв вид:
ot Ivan Ivanov<Sarfiray v Neta prez http://live.mtel.bg/www >*000000 ACTIVE off,0<WSMS>
Както се вижда от примера последния параметър става невалиден заради символа < на позицията
след него.
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VII. Системи на базата на HG07A
Според нуждите на конкретното приложение се комплектова система с необходимите за целта
разширителни платки и датчици. При поръчка,необходимата конфигурация се уточнява с производителя.
На базата на HG07A за момента има една обособена система. Това е системата за охрана на пчелини
BeeG 13.
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VII_1 BeeG 13
Тази част се отнася конкретно за система BeeG 13.
BeeG 13 е система за охрана на пчелини.Тя е базирана на платка HG-07-3 със софтуер HG07A, версия
от 2.00 нагоре. Системата е окомплектована с разширителна платка EXT-B. За датчици разположени в
кошерите се използват радиодатчиците MD-1 RF.
По желание могат да се добавят до три датчика HS-1W и външен температурен сензор.
Има следните варианти за поръчка:
BeeG 13-M1 - нехерметичен в Метална кутия с вграден оловен гелов 12V/7Ah акумулатор;
BeeG 13-M2 - Херметичнен вариант в лята алуминиева кутия с вграден Li-Ion 12V/4Ah акумулатор;
Комплект платки HG07 и EXT-B за самостоятелно вграждане.
Основните възможности са:
4 цифрови входа;
4 релейни изхода;
Приемане на сигнал от неограничен брой датчици разположени в кошерите;
Обхват на уверен прием на сигнала от дачиците 800-1000м при пряка видимост в радиус;
Контрол на мрежовото напрежение (ако има такова);
Контрол на заряда и състоянието на вградения акумулатор;
Контрол на температура в кутията;
Контрол на околната температура с изнесен датчик;
Контрол на температура и влажност в два кошера;
Захранване от всички възможни източници - мрежа 220V/50Hz, соларен панел, външен мощ ен
акумулатор;
Време за автономна работа без външно захранване с вградения акумулатор - 4 денонощ ия за
нехерметичния вариант и две за херметичния.
Монтиран в кошер датчик MD-1 RF задейства при всеки опит за въздействие върху кошера - силен
удар, опит за отваряне на капака или друга част на кошера, опит за преместване или повдигане на
кошера.
Към главната станция могат да се свържат и всякакви датчици, ползвани от охранителните системи PIR, контактни, бариери за периметрова охрана и т.н., като се свързват към цифровите входове.
Захранване
Предвидено е главната станция да може да се захранва от:
Мрежа 220V/50Hz;
Соларен панел с контролер и акумулатор;
Външен мощ ен акумулатор 12V.
За въвеждане в есплоатация на нова система BeeG 13 - Въвеждане в експлоатация и
Особенности при работа.
Препоръки за настройка:
Опцията "Логиране в неактивен режим" при нормална работа не е нужно да бъде активна. Тази опция
е полезна най вече за тестове на системата.
Опцията "Логиране в Активен режим" обикновенно същ о не е необходима. При задействане на
сензор в лога се отбелязва съобщ ението което се изпращ а за събитието.
За кошери които се местят е добре датчиците тип MD-1 RF да се поръчат с максимално "Време на
неактивност след задействане"
Тестове на функционалността.
Периодично е добре да се проверява връзката с базовата станция и изправността на датчиците.
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VIII. Новости във версиите
Версия 1.027
Версия 1.030 от 9.12.2011
Версия 1.51 от 12.12.2012
Версия 1.52 от 6.2.2015
Весия 2.01 от 20.09.2015
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VIII_1 1.027
Изменен е формата на базата данни с настройки. При смяна на софтуера от по стара версия
настройките се изтриват.
Тази версия работи с софтуер XXXXXX
OUT в отговора си връщ а номера и състоянието на променения изход.
Преоформен е диалога системни настройки.
Задаване на стойноста под която се изпращ а съобщ ение за недостатъчен кредит.
Допълнителна парола за достъп по USB.
Отстранен е бъг с неправилен запис и възстановяване на настройките в/от енергонезависимата памет
на устройството
Дължината на лога за събития е удължен на 150 събития
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VIII_2 1.030
Версията е завършена на 9.12.2011
Отстранен е системен бъг в менаджера на паметта
Възстановена е нормалната проверка на кредита при предплатените карти на Vivacom във връзка с
промяната на формата на тази информация направена от оператора.
Отстранен бъг при изтриване на лог файла. При някои компютърни системи връзката с устройството се
разпада при по старите версии.
Добавена е възможност режима на работа да се контролира директно от състоянието на някой от
входовете. Добавката е направена за да бъде възможно режима на работа да се контролира от сигнал
от алармена система,радио дистанционно управление,ключе или друг източник на сигнал.

© 2015 ТСК-1 ООД

стр.113

VIII_3 1.51
Версията е завършена на 12.12.2012
Добавена е възможност за включване на 3 датчика HS-1W.
Отстранени са системни бъгове.
Изменен е формата на базата данни с настройки. При смяна на софтуера от по стара версия
настройките се изтриват.
Синхронизирани са версиите на софтуера за PC и софтуера на устройството. За коректна работа е
необходимо софтуернате версии да бъдат еднакви.
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VIII_4 1.52
Версията е завършена на 6.2.2015.
Тази версия на PC софтуера е аналогична на 1.51. Работи с платки на които е заредена софтуерна
версия 1.51. Промените се отнасят до драйвера за връзка с устройството и съвместимоста с 64 битови
системи и Windows Vista,7 и 8. Допълнена е документацията.
Добавена е командата TIME
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VIII_5 2.01
Версията е завършена на 8.10.2015г.
Предназначена е за новата версия на EXT-B, с разпознаване на номерата на датчиците. Настройките
на Мрежата от радиодатчици е в менюто Системни Настройки.
В дукументацията са добавени следните части:
- Мрежа Безжични Сензори.
Лога на устойството ( Лог за събития ) е увеличен до 150 събития. Променен е и принципа му на
работа. При пълен лог, при постъпване на нов запис се изтрива най стария и се записва новия. В
предишните версии записа спира при напълвана на лога.
Подобрения свързани с подобряване на устойчивостта на работа и некасаещ и потребителския
интерфейс.
Преструктуриране и корекции на документацията.
Добавяне на частта Въвеждане в експлоатация.
Добавяне на BeeG 13,MD-1 RF и Херметична метална кутия в документацията.

© 2015 ТСК-1 ООД

стр.116

© 2015 ТСК-1 ООД

стр.117

