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Laitteen kuvaus 

EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan 

käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä. EasyLine GSM modulissa on myös 1 Input, 

joka voidaan ohjelmoida lähettämään SMS viesti esiohjelmoituihin numeroihin. Lisäksi modulissa on 1 Ulostulo, 

jota voidaan etäohjata soitolla tai SMS-viestillä. 

Asennus 

1.  Poista PIN koodikysely SIM kortilta (esim. asentamalla SIM ensin puhelimeen). 

2.  Poista vastaajapalvelu liittymästä. 

3.  Aseta SIM kortti GSM moduliin. 

4.  Kytke antenni laitteeseen. 

5.  Kytke virtalähteeseen. 

6.  Jos vihreä led syttyy, laite on kytkeytynyt GSM verkkoon ja vilkkumisen määrä ilmaisee signaalin 

voimakkkuuden.  

SMS ohjelmointi 

Moduli voidaan ohjelmoida SMS viesteillä. SMS viestin tulee alkaa salasanalla, joka voidaan vaihtaa milloin 

tahansa. 

 

SMS ohjelmointiviestin esimerkki: 

1234smstel=00358401234567,telbe=00358400123456, ksms=alarm*,out=003,smspin=1234 

 

smstel = Numero, johon moduli lähettää ilmoitukset. It's the number which the module sents a notification to. 

telbe = Edelleenlähetysnumero viesteille joita esim. operaattori saattaa lähettää. (SMS viestit välitetään tähän 

numeroon). 

ksms = Hälytysviestin teksti. (Tämä viesti tulee tulee päättää * komennolla joka kerta. Muita merkkejä lopussa 

ei saa käyttää.) 

out = Ohjausaika (sek.) OC ulostulolle, kaikki 3 merkkiä annettava. Esimerkiksi 030 tai 006. (max. 200sekuntia) 

smspin = SMS viestien salasana. (4 merkkiä, vain numeroita) 

 

Kun ohjelmointiviesti on vastaanotettu oikein, moduli vastaa seuraavalla viestillä: 

Stored V3.6 (vanhemmat versiot saattavat vastata: „Sikeres programozas!”) 

Jos SMS ohjelmointiviesti on virheelinen, moduli vastaa seuraavalla viestillä: 

Error V3.6 (vanhemmat versiot saattavat vastata: „Hibas programozas kerem probalja ujra!”) 
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Jos haluat muuttaa vain joitain asetuksia voit ohittaa muut kohdat.  

esim: 1234telbe=00358400123456,out=005 

jolloin vain nämä kaksi asetusta muutetaan. 

Ohjelmointi puhelimella 

EasyLine GSM voidaan ohjelmoida puhelimella käyttäen DTMF ääniä. Kytke puhelin TIP/RING liittimiin.  

Kun luuri avataan, kuuluu linjaääni. 

  

Moduli ohjelmoidaan seuraavasti: 

Moduli lähettää hälytystiedot tähän numeroon. 

***1puhelinnumero* (***1 on komento, jonka perään kirjoita haluttu puhelinnumero ja päätä viesti *) 

SMS edelleenlähetys numero: 

***2puhelinnumero* (***2 on komento, jonka perään kirjoita haluttu puhelinnumero ja päätä viesti *) 

Vahvistustason säätö vastaanotolle/lähetykselle 

oletus:56 ( vastaanotto: 5, lähetys: 6). Jos halutaan käyttää vakio PSTN linjasimulointia, näitä arvoja ei tule 

muuttaa. Jos GSM modemia halutaan käyttää puhumiseen, vahvistusta voidaan nostaa tai laskea. Jos 

vastaanottosignaali on alhainen, on suositeltavaa muuttaa vahvistusta, esim. 95 (***395). 

Vastaanotto on säädettävissä 1 – 9 välillä. (DTMF signaalin voimakkuus valvomolta soitettaessa). 

Lähetys on säädettävissä 1 – 9 välillä. (Kättelysignaalin voimakkuus rikosilmoitinjärjestelmältä). 

***3mikrofoni+kaiutin  esim. komento: ***347 (vastaanotto 4 ja lähetys 7). 

 

Ulostulon ohjausaika on säädettävissä 1 – 200 sek. välille ja se on annettava 3 merkillä. ***4003 (***4 on 

komento ja ulostulon ohjausajan sekunnit kolmella merkillä perään. Tässä 3 sekuntia.) 

Toiminnan kuvaus 

Virtalähteen kytkennän jälkeen punainen LED syttyy ja noin minuutin kuluttua vihreä LED alkaa vilkkua. Vihreä 

LED ilmaisee vilkkumisellaan GSM yhteyden voimakkuuden. (Vilkkuminen 1, 2, 3, 4 tai 5 kerran sarjoissa ja 

tauko jne...).  

 1 = erittäin heikko signaalin voimakkuus 

 2 = heikko signaalin voimakkuus 

 3 = tyydyttävä (tällä ja tätä paremmalla voimakkuudella yhteyttä valvomoon voidaan käyttää) 

 4 = hyvä 

 5 = erinomainen 

Jos vihreä LED palaa yhtäjatkoisesti, yhteyttä GSM verkkoon ei ole (SIM kortilla ei saldoa tai liian heikko 

signaali). 

 

Phone LED: Yhteyden ollessa auki LED palaa, painettaessa painikkeita (DTMF koodin lähetys) LED  vilkkuu. 

Red Led: Alustaminen tai hälytysten siirtäminen. 

Green LED: GSM signaalin voimakkuus. 



EasyLine GSM 

 

www.kocom.fi 

Kocom Finland Oy  copyright© 

 

 

 

Ulostulo 

GSM modulissa on yksi OC ulostulo, joka maadoittuu GND (-) aktivoitaessa. Käytä ohjauksen kytkennässä 

relettä ja kytke toinen ohjauskäämin johdin +12V ja toinen OC ulostuloon. Käytä releen kytkennässä aina 

diodia kärkikipinöinnin ehkäisemiseksi! 

Ulostulon ohjausta käytetään „monostable” tilassa, jonka ohjausaika voidaan määrittää toimimaan välillä 

(1...200sec). Ulostulon maksimi kuormitus on 300mA / 30 VDC. 

Ulostulo voidaan aktivoida soittamalla modemin numeroon (soittavan numeron tulee olla ohjelmoitu SIM 

kortille) ja jos numero on muistissa ja tunnistetaan, ohjaus aktivoituu. Numeroiden tallennus SIM kortille tulee 

tehdä laittamalla SIM kortti puhelimeen ja tallentamalla numerot SIM kortin muistiin. Numeroille tulee olla nimi 

asetettuna.   

INPUT - Silmukka 

Modulissa on NC - silmukka. Kun silmukka avautuu, moduli lähettää esiasetetun SMS viestin määritettyyn 

numeroon. Silmukka on merkitty piirikortilla ”SMS”.  

Puhelinlinja 

Puhelinlinjasimulointi TIP/RING käyttää vakio PSTN linjajännitettä (48V). Kun puhelinlinja avataan moduli 

generoi valintaäänen. Tätä voidaan käyttää itsenäisenä GSM sovittimena, kytkeä rikosilmoitinjärjestelmiin tai 

käyttää analogisella puhelimella soittamiseen. Jos moduli ei tunnista soittajan numeroa (soittajan tunnistus), se 

soi analogisen linjan vakiojännitteellä (72V). 

Tämä vakio analogisenlinjan simulointi takaa, että rikosilmoitinjärjestelmä voidaan kytkeä ilman mitään 

muutoksia (ei tarvitse muuttaa valintaääni- tai linjajännite monitorointia.) Rikosilmoitinjärjestelmä voidaan myös 

etäohjelmoida modulin kautta (jos rikosilmoitinkeskus tukee etäohjelmointia).  
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Kytkentäkaavio 

TIP/RING  Linjasimulaattori 48V (Kytketään TIP/RING rimaan rikosilmoitinjärjestelmässä) 

SMS  SMS viestisilmukka, NC 

Out1  OC ulostulo (maadoittuu GND aktivoitaessa) 

+12V GND  Käyttöjännite (12VDC min. 1A) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


