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GSM/IP valvekeskus
• GSM/IP valvekeskus on valve- ja monitoorimisseade, mille abil saab jälgida

soovitud kinnisvaraobjekti või töömaa turvasündmusi, tulekahjuhäireid,
temperatuuri- ja niiskuse kõikumisi. Samuti saab sellega juhtida erinevaid
elektriseadmeid, näiteks kütte- ja ventilatsioonisüsteeme ja valgustust.

• Kaugvalvet ja – juhtimist saab hallata mistahes maailma punktist GSM-võrgus
oleva telefoni või veebiühendusega seadme vahendusel.

• Seadistatud süsteem väljastab teateid kasutaja poolt soovitud sündmustest ja
piiride ületamisest tekstisõnumite või e-kirjade kujul.

• GSM/IP valvekeskust on lihtne paigaldada ja kasutada ning see on
mitmekülgne. Seade on eelseadistatud, mis kiirendab ja hõlbustab selle
kasutuselevõttu. Tänu arvukatele lisavõimalustele sobib see paljude erinevate
ülesannete täitmiseks.

• Lisaks valvekeskusele kuulub tootesarja ka hulk lisaseadmeid erinevaid
ülesanded täitvate süsteemide loomiseks.



GSM/IP valvekeskus



Ühendused esipaneelil

• Anduriliidesed 1-4
– 4 RJ-45 pesadega liidest digitaalsetele mõõteanduritele (niiskus ja temperatuur)

• Valvesisendid 1-8
– 8 kruviklemmliistuga sisendit valveanduritele ning toide (+ 12V). 1. sisendit saab

kasutada süsteemi oleku (valvestatud / valvestamata) juhtimiseks.
• PWR märgutuli

– põleb/vilgub kui seade on sisse lülitatud ja töötab
• GSM märgutuli

– võrk puudub -> vilgub ca 1s intervalliga
– võrgus -> vilgub ca 3s intervalliga
– GPRS andmeside -> vilgub ca 0,5s intervalliga

Anduripordid Valvesisendid Märgutuled



Ühendused tagapaneelil

• ANT
– GSM antenni liides (SMA-F)

• SIM
– SIM-kaardi pesa

• LAN
– 10BaseT RJ-45 Ethernet võrguliides

• OUT1, OUT2
– Väljundid elektriliste seadmete juhtimiseks (avatud kollektor, max 12V / 100mA)

• BUZZ
– Sireeni väljund (avatud kollektor, max 12V / 200mA)

• BATT
– Aku liides (kruviklemm, laadimispinge 13,6 - 13,8V, soovitatav aku 12V / 7Ah)

• DC
– Toitepesa (2,1/5,5mm, pluss-klemm keskel, max 15 VDC / 2A)



Ühendusskeem



Anduriliidesed

• Andurid ühendatakse CAT5 või CAT6 otsekaabliga (patch-
kaabliga) vahetult valvekeskuse anduriliidestesse

• Kaabli suurim pikkus võib olla kuni 30 meetrit
• Valvekeskus kontrollib käivitamisel andurite olemasolu ja võtab

need automaatselt kasutusele
• Igasse porti saab ühendada kaks andurit, näiteks ühildatud

temperatuuri- ja niiskusandurid HTS



Valvesisendid

• Kasutada saab nii rahuolukorras avatud (NO) kui suletud kontaktiga
(NC) andureid

• NC (normal close) on rahuolukorras suletud ja häire korral avatud
• NO (normal open) on rahuolukorras avatud ja häire korral suletud
• Valveahelaid saab programmeerida süsteemi oleku järgi passiivseteks

või aktiivseteks, pidevalt aktiivseteks (24/7) või pidevalt “vaikset” häiret
andvateks.

• Kõikidele valvesisenditele (v.a. süsteemi olekut juhtiv sisend nr. 1)
saab määrata sisenemis- ja väljumisviiteid

NO-tüüpi andur

NC-tüüpi andur



Juhtimissisend
• Valvestamist saab

juhtida nii pideva
signaali kui impulsiga

• Impulssjuhtimise korral
muudab iga järgnev
impulss süsteemi olekut
(valves / valvestamata)

• Impulsi pikkus >1 sek
• Pideva juhtsignaaliga

juhtimisel on signaali
olemasolul süsteem
valves ja selle
kadumisel läheb valvest
maha



Väljundid
• Väljunditega OUT1 ja OUT2

saab juhtida releesid või
elektroonilisi ahelaid.

• Sobivad ka väikese
voolutarbega märgutulede
või helisignaalide
ühendamiseks

• Väljundeid võib juhtida nii
käsitsi kui ka mõõteandurite
abil (näiteks lülitada
temperatuuri piirväärtuse
ületamisel)

• Max 12V / 100mA



Sireeni väljund

• Sireeni väljundisse
(BUZZ) ühendatakse
helisignaal

• Helisignaali andmise
pikkus muudetav
vahemikus 2-15 minutit

• Sireen annab märku ka
valvesse panekust ja
valvest maha võtmisest

• Max 12V / 200mA



Varutoide (aku)

• Varutoite klemmidele (BATT)
ühendatakse väline aku

• Keskus kontrollib ja laeb akut
vastavalt vajadusele

• Akujuhtmetele tuleb paigaldada
4-amprine sulavkaitse

• Laadimispinge 13,6-13,8V
• Soovitatav akutüüp: hooldusvaba

kinnine pliiaku 12V / 7Ah



Juhtmevabad andurid
• Valvekeskusega saab

Visonic MCR-308 lisaploki
vahendusel ühendada
juhtmevabu andureid

• MCR-308 ühendatakse
valvekeskuse
valvesisenditega, mille
käitumine seadistatakse
täiesti tavapärasel moel.

• MCR-308 ja juhtmevabad
andurid seotakse omavahel
vastavalt konkreetsete
seadmete kasutusjuhendile



Valvekeskuse lisad
IP-kaamerad Varutoite allikas Sireen Juhtmevabad

andurid

MCR-308
vastuvõtja

Juhtmega
andurid

Mõõteandurid

Klahvistik

Kohtvõrk

Juhitavad
seadmed

Switch/hub



Valvekeskuse veebiühendus

Ethernet

xDSL/
UMTS/
WiMax

Ethernet

GSM/GPRS

GSM/UMTS
pöörduspunktpöörduspunkt

Internet

xDSL/
UMTS/
WiMax



Võrguseadistused
• Kasutajal on ainult üks

avalik IP-aadress
(dünaamiline või staatiline)

• Kohtvõrguseadmed
(valvekeskus, IP-kaamerad
jne) tuleb panna modemi
erinevatesse portidesse
(NAT-seadistuse abil)

• Tulemüüris peavad vajalikud
pordid olema avatud

• Dünaamilise IP-aadressi
puhul tuleks kasutada DNS-
teenuse kasutamist ja
modemi vastavat seadistust



GPRS-ühendus
• GPRS-ühenduse loomiseks tuleb

valvekeskusele saata lühisõnum
(SMS)

• Valvekeskus algatab GPRS-
modemi abil ühenduse
sideoperaatori pöörduspunktiga
(APN) ja saadab kasutajale
sellelt saadud IP-aadressi

• IP-aadress sisestatakse arvuti
või nutitelefoni veebilehitseja
aadressiribale – avaneb
valvekeskuse veebileht

• Ühendus katkestatakse
automaatselt, kui seda pole 5
minuti jooksul kasutatud



WEBUI - Esileht

Seadistuste
otseteed

Ülevaade valvekeskusest ühel leheküljel



WEBUI - seadistused

Alamlehed:
- Üldised seadistused
- Side
- Kell ja kalender
- Turvaseaded
- Häired
- Kasutajate seadistused



WEBUI - andurid

Kõik ühendatud mõõteandurid lisanduvad nimistusse automaatselt

seadistused

graafikud

hetkeseis

min / max väärtused

häireväärtused



WEBUI - graafikud

viimased 24 tundi

viimased 30 päeva
andmeid saab esitada

ka teksti kujul

graafikute mõõtkava
saab vabalt muuta

andmeid saab kustutada graafikute vaatamiseks on
vajalik graafiline kasutajaliides



WEBUI - valvesisendid

valveandurite sisendid

juhtsisend

seadistused

tüüp ja nimi



WEBUI - kaamerad

seadistused

WAN aadress:
http://www.dnsalias.com:800

LAN aadress:
http://10.0.0.30

kaamerate lingid



WEBUI – seadmete juhtimine

seadistused
väljundi olek

tüüp



GSMUI – SMS-käsklused
• Valvekeskuse tööd saab jälgida, juhtida ja seda

seadistada ka SMS-tekstisõnumite abil
• Tekstisõnumid on selgelt arusaadavad ja neil on alati

oma kindel kuju
• SMS-käsklused jagunevad gruppidesse vastavalt

sellele, millist valvekeskuse funktsiooni need
puutuvad (seadistamine, juhtimine, andurid vm.)

• Igas grupis on erinevaid käsklusi koos
lisaparameetrite ja suvanditega
– Grupp <tegevus> <suvand>, <parameetrid>

näiteks:
Sensor set sensor11, name=temperature, max=25, min=20



GSM/IP valvekeskuse eelised
• Sisseehitatud veebiserver ja graafiline kasutajaliides

– Kiire ja lihtne seadistamine
– Lihtsalt kasutama õpitav

• Kaabliga või juhtmevaba veebiühendus
– Välise xDSL-modemiga pääs lairibavõrkudesse
– Sisseehitatud GPRS-modem juhtmevaba ühenduse jaoks

• Juhtmega või juhtmevabad andurid
– Nii uusehitistesse kui ka olemasolevate täiendamiseks

• Palju võimalusi ühes süsteemis
– Häire edastamine varguse, tulekahju või vee sissetungi

korral
– Temperatuuri ja niiskustaseme jälgimine ja juhtimine
– Videovalve



GSM/IP valvekeskuse
kasutuskohad

• Suvilad, eramud ja laod
– Sissetungi-, tule-, vee-, ja temperatuurisihäired,

kütte, ventilatsiooni ja kliimaseadmete juhtimine.
• Ettevõtted

– Kuivamis- ja kivistumisprotsesside jälgimine ja
juhtimine

– Ehitusaegne objektivalve
– Niiskuse ja temperatuuri jälgimine ja juhtimine

kasvuhoonetes, viljakuivatites jm.
– Seadmete ja masinate häireolukordade

edastamine veebi



Tooteinfo
• Teave kasutajaliidese, seadistamise ja

tekstisõnumite kohta leidub kasutusjuhises
• Lisainfot leiate ka aadressilt

www.fercs.com


