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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. Системата за
самодиагностика заложена в софтуера на устройството същ о спомага за повишаване на надеждността на
работата му. 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 както във вид на базова платка с необходимите разширителни модули така и
като завършено изделие в метална кутия. За специфични приложения,при договаряне,устройството може
да се изготви и в друг вид кутия.
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II.

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 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
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III.

Технически характеристики

В тази част са приведени техническите характеристики на базовата платка. Характеристиките на
разширителните платки са описани в частта Разширителни платки.

Електрически характеристики:
Наименование

Стойност

Единица

Забележка

Захранващ о напрежение на входа от трансформатор

14 - 16

V

Променливо напрежение
50Hz

Захранващ о напрежение на входа от трансформатор

18 - 20

V

Постоянно напрежение

400

mA

Максимален ток, консумиран от входа за трансформатор

Захранващ о напрежение на клемите за акумулатор

Входно напрежение логическа единица

Максимално допустимо напрежение, приложено на вход
Съпротивление на входовете

Максимална собствена консумация

Товароспособност на изходите

Максимално напрежение на изходите

Товароспособност на релейните изходи.

Максимален заряден ток на акумулатора
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10 - 18

6-7

100
120

V

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

V

Над тази стойност входа
е в състояние 1.
Входа няма хистерезис!

V

Защ ита на входа от
пренапрежение

K

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

400

mA

Изведени са на конектор
P4
Няма защ ита от
претоварване.

*

*

= напрежението на
клемите за акумулатора.

10

A

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

14

400

mA

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

Хардуер

IV_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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IV_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

OWI + 4R

OneWire Интерфейс + 4 изходни релета 220V/5А

OWI

OneWire Интерфейс

RS485

RS485 Интерфейс
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IV_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
1
2
3

Предназначение

Кратко име

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

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

OUT4 NO
OUT4 COM
OUT4 NC

Номерата на клемите се броят отляво надясно
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IV_2.2 OWI + 4R
Платка с OneWire интерфейс и 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. Трите релета са включени към изходи 1....3 а четвъртото се превключва чрез
джъмпера на платката към Изход 4 или Изход "Режим на работа".
OneWire интерфейса е предназначен за включване на изнесен термодатчик или други устройства при
къстъм решения на базата на HG-07A.

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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IV_2.3 OWI - OneWire Интерфейс
OneWire интерфейсна платка за включване на изнесен термодатчик или на други изнесени модули при
къстъм решения.
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IV_2.4 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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IV_3 Метална кутия
Изделието се предлага и в окомплектован в метална кутия вид.

Това е пълен комплект на изделието. Включва:
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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