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Rozdział 1 
 

Wprowadzenie 
 
Urządzenie SmartLink jest dostępne poprzez następujące modele: 

• SmartLink-GP 

• SmartLink-G 
 
Poza właściwościami modelu SmartLink-G model SmartLink-GP posiada również następujące 
zaawansowane właściwości: 

1. sterowanie przy włamaniu  
2. dialer głosowy (wymagana jest opcjonalna płyta SmartLogos60) 
3. zarządzanie poprzez telefoniczną linię miejską 

Model SmartLink-G nie posiada tych funkcji. 
 
Ten podręcznik opisuje właściwości SmartLink-GP oraz proces jego programowania. 
Użytkownicy urządzenia SmartLink-G mogą ominąć rozdział dotyczący zaawansowanych funkcji 
urządzenia.  
 
Zajrzyj do Załącznika A w celu uzyskania szczegółów na temat  dodatkowych funkcji dostępnych 
w modelu SmartLink-GP oraz odpowiednich procesów programowania. 



1.1 Aplikacje i sposób ich użycia 
 
Urządzenie SmartLink-GP opisane w niniejszej instrukcji jest dodatkową, rezerwową linią 
telefoniczną.  

 
Rys.1 – Rezerwowa linia telefoniczna 
 
W przypadku problemów z linią miejską (uszkodzona, brak sygnału) urządzenie SmartLink-GP 
przełączy wszystkie wywołania do sieci GSM (tryb symulowania linii). Ten tryb operacyjny nie 
wpływa na żadne z podłączonych urządzeń. Podczas trybu symulowania linii, urządzenie 
SmartLink-GP sprawdza linię miejską w regularnych odstępach czasowych czy już jest  
z powrotem działająca. Jeśli linia działa podczas, gdy nie trwa wywołanie przez GSM to system 
przełączy możliwość wywołań z powrotem na linię miejską. W przypadku trwania wywołania 
GSM przełączenie nastąpi po zakończeniu połączenia.  
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Urządzenie SmartLink-GP  zapewnia serię opcjonalnych właściwości z których część wymaga 
montażu dodatkowych płyt: 

• sterowanie przy włamaniu 

• Zarządzanie operacjami (tj. wysyłanie wywołań, komendy wyjściowe) generowane przez 
zdarzenia wewnętrzne (np. słaby akumulator) lub zdarzenia zewnętrzne (np. zmiany 
stanu wejść, przychodzące wywołania, otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS) 

• Badanie stanu wyjść oraz komendy przez SMS 

•  Badanie stanu wyjść oraz komendy przez wybieranie tonowe DTMF  

• Identyfikacja dzwoniącego dla komend sterujących wyjściami 

• Dialer cyfrowy (Contact ID) 

• Dialer SMS 

• Dialer głosowy (cecha opcjonalna) 
 

 
 
1.2 Inne aplikacje 

 
Następujący rysunek ilustruje niektóre aplikacje SmartLink-GP z ich szerokiego zakresu. 



 

 
 Rys.2. Własności centrali alarmowej – dialer cyfrowy (Contact ID) linia miejska oraz GSM  
 
 
 

 
 



 
Rys.3 – Zarządzanie operacjami w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne – dialer 
SMS, dialer głosowy 



 
Rys. 4 – Badanie stanu wyjścia i komendy przez DTMF i tekstowe wiadomości SMS – linia 
miejska lub sieć GSM 



Rozdział 2 
 

Podstawowe informacje 
 
2.1 Dostarczona dokumentacja 
 

• Instrukcja instalacji (ten podręcznik) 

• Instrukcja programowania 
 
Jeśli potrzebujesz instrukcję programowania, skontaktuj się z producentem i zamów stosując 
kody zamówień opisane w Załączniku B. 
 

2.2 Instrukcja 
 
Tytuł: Instrukcja Instalacji SmartLink-G i SmartLink-GP 

• Wydanie: 1.11 (wersja polska 1.00) 

• Miesiąc i rok wydania 06.2007 (wersja polska 06.2009) 

• Kod zamówienia - DCMIINE0SLINK 
 
 

 

2.3 Adresy 
 

• Instalator 

• Obsługa techniczna 
 

2.4 Informacje o oprogramowaniu 
 

• Smartleague wersja 2.1.x 

• Wersja firmware: 1.1.x 
 

2.5 Prawa własności intelektualnej 
 
Informacje zawarte w tym dokumencie są własnością prywatną. Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana lub reprodukowana chyba, że otrzyma 
pisemną zgodę Vidicon Sp. z o.o. w szczególności do części odnoszących się do urządzenia 
wyspecyfikowanego w rozdziale 2.8 Identyfikator urządzenia. 
 
Vidicon Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie z powodu niewłaściwego użycia 
lub niewłaściwej aplikacji.  
 
 



2.6 Klucz 
 
2.6.1 Słownik i terminologia 
 
Urządzenie: odnosi się do urządzenia opisanego 2 rozdziale 2.8 Identyfikator Urządzenia. 
 
Lewo, prawo, poza, ponad, poniżej – z punktu widzenia operatora na wprost urządzenia. 
 
Wyjście impulsowe – to samo, co wyjście „monostabilne” 
 
Dialer (telefoniczny, SMS, cyfrowy) – to samo co komunikator 
 
Wykwalifikowany personel: te osoby, które zostały przeszkolone, mają specjalistyczną wiedzę 
na temat aspektów prawnych i około prawnych odnośnie warunków serwisowania oraz 
zapobieganiu wypadkom, które są zdolne do identyfikowania i unikania wszelkich możliwych 
niebezpiecznych sytuacji.   
 
2.6.2 Grafika  
 
Teksy pisane kursywą: wskazują na tytuł rozdziału, sekcji, paragrafu, tabeli lub rysunku w tym 
podręczniku lub innym materiale do którego się odnoszą.  
 
Notatka:  

Obiektywna notatka zawierająca ważne informacje odnoszące się do tekstu. 

 
Uwaga: 

Ten przerywnik wskazuje na to, że całkowite lub częściowe niezastosowanie się do 
procedur może uszkodzić podłączone urządzenia. 

 

Niebezpieczeństwo: 

To ostrzeżenie wskazuje na to, że całkowite lub częściowe niezastosowanie 
się do procedur może spowodować zranienie operatora lub osób z jego 
otoczenia 
 
 



2.7 Adres i pełna nazwa dystrybutora 
 
Dystrybutorem central serii SmartLiving na polskim rynku jest firma Vidicon Sp. z o.o.  

(Dokładny adres i dane kontaktowe patrz na ostatniej stronie niniejszej  instrukcji) 

 

2.8 Identyfikator urządzenia 

 
Rysunek 5 – Przegląd 
 
 
Klasa produktu – Dialer GSM 
Model: SmartLink-GP 
Rok produkcji: 2006 
 

2.9 Gwarancja 
Producent  - INIM Electronics s.r.l. oraz Dystrybutor – Vidicon Sp. z o.o. gwarantuje 
Zamawiającemu, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych oraz wad wykonania podczas 
typowego użytkowania przez okres 24 miesięcy. Gwarancja dotyczy wyłącznie uszkodzonych 
elementów oraz wad wykonania podczas normalnego użytkowania i nie stosuje się jej do: 

• Niewłaściwego użycia lub zaniedbania 

• Uszkodzeń spowodowanych przez pożar, powódź, wiatr lub burze 

• Akty wandalizmu 

• Zużycie podczas eksploatacji 
 



Vidicon Sp. z o.o. naprawi lub wymieni uszkodzone urządzenia. Niewłaściwe użycie lub użycie  
w celu niezgodnym z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji powoduje wykluczenie  
z gwarancji. W celu uzyskania pełnych warunków lub szczegółów gwarancji zajrzyj do 
zamówienia. 
 
 

2.10 Reguły bezpieczeństwa 
 
Celem instrukcji w niniejszej sekcji jest upewnienie się czy urządzenie zostało zainstalowane 
poprawnie. Ten rozdział zawiera zasadnicze informacje. Instalator powinien zapoznać się z tym 
rozdziałem i zwrócić uwagę na każdy szczegół użytkownikom systemu. 
 
 
2.10.1 Praca z urządzeniami elektronicznymi 
 
Zwykły ruch dowolnej osoby może wygenerować potencjał elektrostatyczny rzędu tysięcy 
woltów. Rozładowanie tego potencjału poprzez urządzenia półprzewodnikowe nawet tylko 
podczas jego trzymania może poważnie je uszkodzić, chociaż może nie natychmiast ale może 
ograniczyć niezawodność jego obwodów.  
 
Jeśli urządzenie jest wewnątrz swojej obudowy to obwody elektroniczne INIM Electronics są 
wysoce odporne na takie rozładowanie elektrostatyczne. Nie narażaj obwodów na uszkodzenie 
przez ich niepotrzebne wyjmowanie z obudowy.  
 

1. Kiedy usuwasz lub trzymasz płytę z elektroniką trzymaj ją wyłączenie za krawędzie. 
2. Nie dotykaj części elektronicznych , obwodu drukowanego lub metalowych części złącz.  
3. Do 1000V może być dostarczone do złączy 13 i 14 podczas fazy dzwonienia. 
4. Nie podawaj modułu (płyty) innej osobie bez upewnienia się, że obaj macie ten sam 

potencjał elektrostatyczny. Można to osiągnąć poprzez np. uściśnięcie sobie dłoni.  
5. Umieść moduł na powierzchni antystatycznej lub takie z tym samym potencjałem.  

 
Dalsze informacje odnośnie procedur traktujących o bezpieczeństwie podczas pracy  
z urządzeniami elektronicznymi można znaleźć w normie IEC 60147-OF. 
 
2.10.2 Ustawienie systemu 
 
Aby zapewnić odpowiednią protekcję oraz instrukcje właściwego użytkowania osoby techniczne 
(instalator, konserwator, technik testujący) muszą znać procedury działania takich urządzeń. 
 
Proszę przeczytaj tą instrukcję dokładnie zanim będziesz instalował/konserwował system. 
 
Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że właściwie zostało podłączone uziemienie (do 
odpowiedniego zacisku).  
 
Zalecane minimum przekroju przewodu do podłączenia uziemienia to 2,5 mm2 chyba, że w 
odpowiedniej dokumentacji będzie inaczej. 
 



2.10.3 Wymiana i usuwanie zużytych urządzeń 
 
Wymiana 
 
Kiedy wymieniasz zużyte urządzenie, rozłącz je a następnie podłącz nowe zgodnie z w zgodzie 
z istniejącym opisem wydrukowanym na odpowiednich wkładkach.  
 
Skontaktuj się z odpowiednimi służbami w celu uzyskania informacji o utylizacji zużytych 
urządzeń elektronicznych. 
 
Usuwanie 
 
Nie pal zużytych urządzeń elektronicznych oraz nie pozwól im na rozkład w środowisku (rzeki, 
pola itp.) Urządzenie elektroniczne muszą być usunięte w odpowiedni sposób zgodny z normami 
ekologicznymi. Aby zapobiec zwarciom zastosuj wszelkie niezbędne środki ostrożności podczas 
usuwania baterii i akumulatorów.  
 
Skontaktuj się z odpowiednimi służbami w celu uzyskania informacji o utylizacji zużytych baterii  
i akumulatorów. 



Rozdział 3 
 
 

Zarządzenie urządzeniem 
 
 

3.1 Transport 
 
Od momentu właściwego zapakowania w fabryce do kartonu należy ostrożnie postępować  
z urządzeniem, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia w transporcie. Kartony powinny być 
umieszczone w ten sposób, by uniknąć obijania się ze sobą lub upadków. Należy również 
zwrócić uwagę, aby temperatura nie była zbyt wysoka ani zbyt niska. 
 
 

3.2 Warunki środowiskowe 
 
Limity temperatur 
 
-10° / +55°C dla transportowania i składowania 
 
+5° / +40°C dla warunków pracy  
 



3.3 Rozpakowanie urządzenia 
 
Urządzenia należy rozpakować z zachowaniem ostrożności. Wszystkie materiały pakowe 
muszą być usunięte w zgodzie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.  
Urządzenie jest zapakowane w karton otwierający się z boku.  
 

Notatka:  

Paczka nie zawiera akumulatora 1,2Ah oraz karty SIM. Upewnij się, że masz oba elementy 
zanim rozpoczniesz instalację. 

 
 
Wewnątrz pudełka znajdują się: 
 

• płytka drukowana SmartLink-GP na metalowej podstawie oraz trzy plastikowe wsporniki 

• torebka z plastiku zawierająca (wewnątrz): 
- 1 antenę 
- 10 rezystorów każdy 15kohm 
- 4 śruby do montażu ściennego 
- 4 śruby do montażu obudowy  

 

 
 
Rys. 6 – Płytka SmartLink-GP z anteną  
 
Następujące elementy dodatkowe muszą być zamówione oddzielnie (zobacz Załącznik B w celu 
sprawdzenia kodów zamówień): 

• płytka głosowa SmartLogos60 (zobacz rysunek 16 – Podłączenie płytki SmartLogos60) 

• Zasilacz stałoprądowy DC 

• Antena wyniesiona (wewnętrzna) SmartLink-REM-ANT 
 



 
Rys. 7 – Płytka SmartLogos60, zasilacz oraz wyniesiona antena (rysunek nie oddaje skali) 
 



Rozdział 4 
 
 

Opis Techniczny 
 
 

 
Rys.8 – Płytka SmartLink-GP  

 

Główne składniki 
 

[A] Terminale płytki 

[B] Diody LED 
[C] Złącze portu szeregowego RS232  
[D] Brzęczyk 
[E] Złącze anteny 
[F] Mikroczip z oznaczeniem wersji firmware 
[G] Mikroprzełącznik tamper 
[H] Złącze do płytki głosowej SmartLogos60  

[I] Kieszeń na kartę SIM 
 
 
Rozdział 5 – Urządzenia wewnętrzne zapewnia wszelkie szczegółowe informacje głównych 
składników. 
 



Notatka:  

Vidicon Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do zmian, zastąpienia w części lub całości 
składników nie mającego  bezpośredniego wpływu na użytkowników i stąd nie wpływającego 
na proces instalacji opisanej w rozdziale 7 – Instalacja SmartLink-GP. 

 

4.1 Specyfikacja techniczna 
 

Zasilanie stałe DC 13,8 V DC 
Pobór prądu przez płytkę drukowaną 150 mA w stanie jałowym, 350 mA 

podczas transmisji 
Maksymalny pobór prądu na zaciskach 
+AUX 

400 mA 

Maksymalny prąd ładowania 
akumulatora 

400 mA 

Specyfikacja akumulatora 12V, 1,2 Ah 
Częstotliwość pracy GSM  900 i 1800 MHz (dwupasmowy) 
Wyjścia Maksymalnie 5  

typu otwarty kolektor @ 150mA 
Wejścia Maksymalnie 5 z 3 programowalnymi 

progami 
Wymiary (S x W x G) 134 x 220 x 53 mm 
Waga (bez akumulatora) 890 g 

 

4.2 Elektryczna specyfikacja linii zapasowej 
 

Napięcie 40V DC 
Natężenie prądu w pętli 25 mA 

Ton dzwonienia Ciągłe @ 425 Hz 
Ton zajętości 200ms 425 Hz, 200ms cisza 
Rozpoznawanie tonów DTMF 
Napięcie dzwonienia 100V pp 

 
 



Rozdział 5 
 
 

Urządzenia wewnętrzne 
 

 

 

5.1 Terminalena płycie 
 

 
 
Rys. 9 – Terminale na płycie 
 
 
 
 
Nr Identyfikator Opis Limity pracy 
1 +PWR Zasilanie DC 13,8V ± 10%, 650 mA 
2 -PWR Zasilanie DC 13,8V ± 10%, 650 mA 
3 +AUX Dodatkowe 12V DC, 400mA 

4 

 

Masa: poziom odniesienia dla 
sygnałów na zaciskach. Biegun ujemny 
zasilania DC 

 

5 IO1 Terminale wejść/wyjść 13,8V 150 mA obciążenia 
6 IO2  
7 IO3 
8 IO4 
9 IO5 

 



 
 
Nr Identyfikator Opis Limity pracy 

10 OTWARTY Terminale mikroprzełacznika tampera – 
zob. Rys.8 - Płytka SmartLink-GP 

13,8V, 100 mA 
11   
12 

 

Musi być podłączony do uziemienia   

13 

 

Do podłączenia urządzenia które ma 
dostęp do linii telefonicznej (np. telefon, 
panele sterujące itp.)  

Do 4 telefonów 
podłączonych równolegle 14 

15 PSTN (linia 
miejska) 

Podłączenie linii miejskiej (PSTN)   
16 

 
 
Uwaga: 
 
 

Zasilanie klienta do zacisków 1 i 2 jest dostępne na żądanie. Kod zamówienia: INIM 
SmartPower12015. Urządzenia o tych samych specyfikacjach napięcia i prądu również mogą 
być użyte.  

 
 
5.1.1. Zarządzanie w przypadku uszkodzonej linii 
 
 
Urządzenia, które mają dostęp do rezerwowej linii gdy jest ona uszkodzona, muszą być 
podłączone do terminali 13 i 14.  
 
 
Podczas normalnego trybu pracy terminali 13 i 14 są podłączone do linii miejskiej  terminali 15 i 
16. Jeśli napięcie na linii spadnie poniżej 3V DC na co najmniej 10 sekund wówczas SmartLink-
GP przełączy z linii miejskiej (PSTN) na linię rezerwową. Po 10 minutach SmartLink–GP 
sprawdza stan linii miejskiej.  
 
 
„Włącz Ostrzeżenie o uszkodzonej linii miejskiej” 
 
Jeśli ta opcja jest włączona to dioda Uszkodzenia oraz okno stanu badania w oprogramowaniu 
SmartLeague wskażą stan linii miejskiej (PSTN) w czasie rzeczywistym.  
 

• Przykład: 
Jeśli linia miejska odzyska sprawność w ciągu 10 minut „przymusowego użycia GSM” to 
stan odzyskanej sprawności będzie sygnalizowany natychmiast na diodzie Uszkodzeń 
oraz w oknie stanu badania jak obok: Linia miejska = Obecna .  



5.1.2 Zaciski wejść/wyjść (IN&OUT) 
 
Złącza 5 do 9 mogą być skonfigurowane jako zaciski wejścia  lub zaciski wyjścia lub oba.  
 
Uwaga: 
 

Dla szczegółów odnośnie konfiguracji zacisków zajrzyj do Instrukcji programowania  

 
Używane jako Wejścia 
Można zastosować trzy wartości progowe i stąd każde wejście może rozpoznawać cztery stany.  
Podczas przejścia pomiędzy stanami SmartLink-GP może wykonać następujące operacje: 
 

• Wysłać wiadomość tekstową SMS 

• Wysłać raport w formacie Contact ID 

• Wysłać wiadomość głosową (opcjonalnie) 

• Sterować wyjściem 

• Wykonać operację oraz komendy 
 
Używane jako Wyjścia 
Wyjścia pracują jak wyjścia typu otwarty kolektor i pozwalają na zarządzanie zewnętrznym 
urządzeniem. (np. włączeniem światła, otwarciem bramy itp.). 
 
Przy aktywacji wyjścia SmartLink-GP może: 
 

• Wysłać wiadomość SMS, zwrotny dzwonek lub oba 

• Aktywować zewnętrzny brzęczyk 

• Aktywować zewnętrzną diodę LED 
 
Przy warunkach czuwania wyjścia mogą być : 
 

• Otwarte 

• Zamknięte 
 
Wyjścia mogą być skonfigurowane jako: 
 

• Bistabilne 

• Impulsowe 
 
Wyjście może być aktywowane poprzez: 
 

• Zdarzenie 

• Wiadomość tekstowa SMS 

• Wywołanie DTMF 

• Wywołanie przychodzące z użyciem identyfikatora dzwoniącego 
 
Przykład konfiguracji Wejścia oraz stanu terminali 
 
Jeśli np. SmartLink-GP jest użyty do centrali alarmowej to stany wejść „DEOL” będzie jak 
poniżej. 

1. Tamper przecięcia przewodów 
2. Alarm 

 

 
1. Opatentowane 



2. W stanie jałowym (normalne warunki) 
3. Zwarcie tampera 

 
Podczas przejścia z jednego stanu do drugiego możliwa jest aktywacja jednej z następujących 
operacji: 

• Wysłanie wiadomości tekstowej SMS 

• Wykonanie wywołania Centralnej Stacji 

• Wysłanie nagranej wiadomości 
 

5.2 Stan diod LED 
 
Na płycie SmartLink-GP znajduje się 6 diod stanu z następującymi znaczeniami: 
 

 
 
Rys. 10 – Diody LED 
 
 
 
LED Kolor Wskazanie Stan 

1 Zielony Stan operacji Wł. : urządzenie działa 
- Migotanie: urządzenie inicjalizuje się  

2 Czerwona Problem Sekwencja migotania: 
- 1 błysk: słaba bateria 
- 2 błyski: problem z kartą SIM 
- 3 błyski: problem komunikacyjny 
z jednostką GSM 
- 4 błyski: uszkodzona linia miejska 
- linia zajęta podczas fazy inicjalizacji 



 

LED Kolor Wskazanie Stan 
3 Żółta Stan Uzbrojenia 

SmartLink-a 
- Wł. – SmartLink jest uzbrojony 
- 1750 ms – Wł. i 250 ms – Wył. SmartLink 
jest uzbrojony i wykonuje wywołanie 
- 1750 ms – Wył. i 250 ms – Wł. SmartLink 
jest rozbrojony i brak trwających wywołań 

4 Niebieska Stan sygnału GSM Te trzy diody wskazują siłę sygnału GSM. 
- jedna dioda LED Wł. : słaby 
- dwie diody LED Wł. : dobry 
- trzy diody migające: brak sygnału GSM 
- dioda LED 6 miga: ograniczone  usługi 

5 Niebieska 
6 Niebieska 

 
Uwaga: 
 

Co najmniej dwie z trzech diod LED muszą się świecić do poprawnej 
komunikacji/transmisji. Co najmniej  dwie z trzech diod LED muszą się świecić do 
wykonania poprawnie operacji (np. transmisji do stacji centralnej przy użyciu formatów: 
Contact ID, SIA, CESA, 10 i 20 bps)  

 
Notatka: 
 

Wszystkie sześć diod będzie  migać podczas fazy programowania.  

 



Rozdział 6 
 
 

Właściwości urządzenia  
 

 

 

Notatka: 
 

Zobacz również „Inne aplikacje” na stronie 7  

 
Notatka: 
 

W celu zapoznania się z procedurami programowania zajrzyj do Menu programowania.  

 
 
Obok funkcji takich jak generacja linii rezerwowej, urządzenie posiada również następujące 
właściwości: 

• Sterowania przy włamaniu  
- poprzez linię miejską i GSM – aktywacja syren, wysyłanie wywołań głosowych  

i raportów w formacie Contact ID; 
- przez GSM – wysyłanie wiadomości tekstowych SMS 

• Dialer GSM  
- poprzez GSM - wysyłanie wiadomości tekstowych SMS generowanych przez 

zdarzenia (sygnały wejść lub zdarzenia wewnętrzne) 

• Dialer Contact ID  
- poprzez linię miejską i GSM – wysyłanie raportów ze skojarzonymi z nimi 

zdarzeniami w formacie Contact ID do stacji centralnej i/lub innych aktywnych 
serwisów.  

• Dialer głosowy  (opcjonalnie) 
- poprzez linię miejską i sieć GSM – wysyłanie wiadomości głosowych 

generowanych przez zdarzenia lub wywołania z rozpoznanych numerów. 

• Zdalna aktywacja poprzez wiadomości tekstowe SMS 
- przez sieć GSM – pozwala na aktywację wyjść oraz badanie stanu. 

• Zdalna aktywacja przez DTMF 
- poprzez linię miejską i sieć GSM – pozwala na zarządzanie wyjściami i badanie ich 

stanu 

• Identyfikacja dzwoniącego  
- Komendy dla wyjść lub aktywacja brzęczyka w odpowiedzi na wywołania z dozwolonych 
numerów. 



 

6.1 Właściwości urządzenia 
 

 
Rys.11 – Terminale na płytce 

 
Właściwości sterowania alarmowego przy użyciu terminali IN/OUT (wejścia/wyjścia) są jak 
poniżej: 

• Terminale 5-8 (IO1-IO4) – wejścia lub wyjścia do podłączenia zewnętrznych urządzeń 
takich jak: drzwi wejściowe, syreny, itd. 

• Terminal 9 (IO5) – Klucz przełączający do operacji uzbrojenia/rozbrojenia 
 
Aby korzystać z właściwości sterowania alarmowego dla SmartLink-a potrzebne będą 
następujące akcesoria: 

• 1 przekaźnik 

• 1 klucz przełączający 
 
Notatka: 
 

Te akcesoria nie są w zestawie urządzenia SmartLink-GP.  

 
W Załączniku A instrukcji programowania znajduje się typowy schemat okablowania pod 
powyższe aplikacje.  
 

6.2 Dialer cyfrowy (Contact ID) 
 
Możliwość ta pozwala na wysłanie raportów w formacie Contact ID do stacji monitorującej.  
 

6.3 Dialer SMS 
 
Ta cecha pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowe SMS do wcześniej wybranych numerów 
kontaktowych. Wychodzące wiadomości SMS są generowane przez zdarzenia. 
 

6.4 Dialer głosowy 
 
Ta możliwość pozwala na wysyłanie uprzednio nagranych wiadomości głosowych. Dialer 
głosowy w urządzeniu SmartLink-GP wymaga instalacji płytki głosowej SmartLogos60 
(dodatkowe akcesoria). 
 

6.5 Aktywacja zdalna przez wiadomość tekstową SMS 
 
Ta cecha pozwala użytkownikowi na wysyłanie komend do systemu oraz badanie jego stanu 
przy użyciu wiadomości tekstowych SMS.  
Wiadomość tekstowa SMS może: 



• Aktywować wyjścia 

• Aktywować brzęczyk 

• Wykonać sprawdzenie aktualnego stanu systemu 
 

6.6 Aktywacja zdalna przy użyciu sygnalizacji DTMF 
 
Ta funkcja zarządza komendami wprowadzanymi z klawiatury zdalnego telefonu przy użyciu 
sygnalizacji DTMF. 
 
Akceptowalne komendy: 
 

• Badanie stanu wejść 
• Aktywacja wyjść 
• Zakończenie wywołania 

• Kasowanie kolejki wywołań 

• Uzbrojenie/Rozbrojenie  
 

6.7 Identyfikacja dzwoniącego 
 
Ta cecha pozwala wywołaniom z sieci GSM na: 

• Blokowanie wywołań przychodzących 

• Blokowanie wywołań wychodzących 

• Aktywację wyjść 
• Aktywację brzęczyka 

• Możliwość uzbrojenia/rozbrojenia centrali 

• Przekierować przychodzące SMS-y 
 



Rozdział 7 
 
 

Instalacja SmartLink-GP  
 

7.1 Montaż na ścianie 

 
Rys. 12 – Montaż ścienny 
 

• Przeciągnij kable przez wejście kablowe na tylnej obudowie, upewniając się, że nie 
uszkodziłeś elementów 

• Używając kołków przytwierdź tył obudowy do ściany. 
 

Niebezpieczeństwo: 
 

Nie należy wiercić otworów na kołki w pobliżu kabli elektrycznych, rur 
kanalizacyjnych lub grzewczych  
 
Uwaga: 
 

- Wykonaj testy zanim zamontujesz urządzenie. Nie montuj urządzenia 
SmartLink-GP tam, gdzie jest słaby sygnał GSM. 

- Nie montuj urządzenia blisko dużych metalowych obiektów, które mogą 
skutecznie ekranować antenę. 

- Nie montuj urządzeń SmartLink-GP w pobliżu źródeł zakłóceń, takich jak 
np. pole elektromagnetyczne z kabli elektrycznych (minimalny dystans  
– 2 metry)   

 



7.2 Montaż anteny 
 

 
Rys. 13 – Montaż anteny 
 

• Wyjmij antenę z plastikowej torebki 

• Usuń nakrętkę i uszczelkę z anteny 

• Przełóż złącze anteny przez wejście kabla od góry urządzenia i dopasuj antenę do 
obudowy jak pokazano na rysunku. 

• Używając nakrętki i uszczelki zabezpiecz antenę dokładnie w tym miejscu a następnie 
podłącz ją do płytki urządzenia jak pokazano na rysunku.  

 



7.3 Montaż anteny wyniesionej 

 
Rys. 14 – Montaż anteny wyniesionej – SmartLink-REM-ANT 
 
Jeśli montujesz urządzenie SmartLink-GP w miejscu, gdzie sygnał GSM nie jest wystarczająco 
dobry możemy zastąpić antenę montowaną na urządzeniu przez antenę wyniesioną SmartLink-
REM-ANT. (zobacz Załącznik B). Musi być ona zamówiona oddzielnie. Antena wyniesiona 
posiada dołączony bardzo długi kabel oraz podstawę magnetyczną i może być umieszczona w 
miejscu, w którym jest odpowiednio duży poziom sygnału GSM.  
 

• Wyjmij antenę z plastikowej torebki 

• Usuń nakrętkę i uszczelkę z anteny 

• Przełóż złącze anteny przez wejście kabla od góry urządzenia i podłącz antenę do 
urządzenia jak pokazano na rysunku. 

• Przykręć koniec kabla antenowego do obudowy 

• Umieść antenę wyniesioną w lokalizacji, która zapewni możliwie jak najlepszy zasięg sieci 
GSM. 



7.4 Podłączenie anteny 
 

 
Rys. 15 – Podłączenie anteny 
 

• Włóż wtyk anteny do odpowiedniego złącza na płytce urządzenia jak pokazano na 
rysunku.  

• Wciśnij je delikatnie aż do usłyszenia kliknięcia. 
 

7.5 Podłączenie linii miejskiej  
 
Podłącz linię miejską do zacisków 15 i 16.  
 

7.6 Podłączenie urządzeń telefonicznych 
 
Podłącz urządzenia telefoniczne, które mogą mieć dostęp do zacisków 13 i 14 (można 
podłączyć do 4 urządzeń np. telefonów).  
 

7.7 Uziemienie 
 
Zacisk 12 musi być uziemiony. 
 

Niebezpieczeństwo: 
 

Ta operacja jest zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa sieci 
telekomunikacyjnych i zabezpiecza urządzenie przed przepięciem i/lub 
elektrycznym rozładowaniem z zewnętrznej linii telefonicznej  
 
 

7.8 Podłączenie mikroprzełącznika tampera 
 
Podłącz zaciski 10 i 11 do linii tampera z zewnętrznej centrali. 
 

7.9 Podłączenie zacisków wejściowych i wyjściowych 
 
Podłącz zaciski do urządzeń , którymi chcesz sterować i wysyłać komendy jak opisano  
w rozdziale 5.1.2 Zaciski wejść/wyjść (IN&OUT). 



7.10 Podłączenie SmartLogos60 (opcjonalnie) 
 

 
Rys. 16 – Podłączenie SmartLogos60 
 
Włóż złącze SmartLogos60 w odpowiednie miejsce na płycie urządzenia. 
 

7.11 Włożenie karty SIM 
 

 
Rys.17 – Karta SIM 
 
Włóż kartę SIM w miejsce do tego przeznaczone 
 
Uwaga: 
 

Wszystkie numery i/lub wiadomości  tekstowe SMS poprzednio  zapisane na karcie SIM 
mogą zostać usunięte kiedy włożymy kartę do urządzenia SmartLink. 

 

7.12 Podłączenie zasilania stałego DC 
 

• Podłącz dwa zewnętrzne bieguny zasilania do zacisków 1 i 2 (+PWR i –PWR) 

• Jeśli instalujesz dodatkowy zasilacz podłącz go do zacisków 1 i 2 . Upewnij się czy 
podłączyłeś je z właściwą polaryzacją.   

 



Uwaga: 
 

Aby zagwarantować właściwą pracę podłącz akumulator 12V-1,2Ah do czerwonego 
kabla (1) i do czarnego kabla (2) jak pokazano na poniższym rysunku. Upewnij się czy 
podłączyłeś je z właściwą polaryzacją. 

 

 
Rys. 18 – Podłączenie akumulatora 
 

7.13 Podłączenie dodatkowego zasilania 
 
Podłącz dodatkowe zasilanie (zacisk 3) w zgodzie z ograniczeniami opisanymi w 5.1 Zaciski  na 
płycie na stronie 21.  
 

7.14 Podłączenie kabla szeregowego RS-232 do PC 
 
Podłącz kabel RS232 do urządzenia jak pokazano na rysunku poniżej. 
 

 
Rys.19 – Podłączenie portu szeregowego RS232 



Kable powinny być podłączone do urządzenia jak pokazane poniżej: 
 

Złącze DB9F od strony SmartLink-a Złącze DB9F od strony PC 

 

 
 

Złącze DB9F od strony SmartLink-a Złącze DB25F od strony PC 

 

 
 
 
Notatka: 
 

Połączenie RS232 jest to opcjonalne wyposażenie. Kod zamówienia: Link232F9F9. Jeśli Twój 
komputer nie posiada portu RS232, ale ma port USB to można użyć adaptera RS232-USB. 

 
 

 
 



7.15 Zasilanie DC 
 
Jak zakończysz instalację urządzenia należy włączyć zasilanie. 
 

7.16 Zamykanie obudowy 
 
Użyj śrub (dostarczone w zestawie) do zamknięcia przedniej obudowy. Upewnij się, że śruby nie 
będą dotykały do akumulatora. 
 

7.17 Faza inicjalizacji 
 
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie wykona wewnętrzny test diagnostyczny. Zielona dioda 
będzie migała podczas tej fazy. 
 
Jeśli nie zostaną wykryte żadne anomalie podczas tej fazy to urządzenie ustabilizuje się  
i wejdzie w stan jałowy po 30 sekundach.  
 
Zielona dioda LED przestanie migać i pokaże, że urządzenie pracuje (zielona dioda LED będzie 
się na stałe świeciła). 
 
Jeśli wykryte zostaną jakieś problemy to dioda LED Problem będzie sygnalizowała to zgodnie  
z tabelą 5.2 Stan diod LED.  
 

7.18 Test 
 
Aby przetestować cechę rezerwowej linii rozłącz linię miejską (symulacja uszkodzenia linii)  
a następnie sprawdź sygnał na podłączonych urządzeniach.  
 
Rysunek poniżej pokazuje podłączenie akcesoriów do płytki SmartLink-GP. 
 

 
   Rys. 20 – SmartLink-GP gotowy do pracy 



Załącznik A 
 

Cechy, których nie posiada model SmartLink-G 
 
 
Interfejs linii miejskiej (PSTN) 

Wykonywanie funkcji dialera głosowego lub 
cyfrowego oraz funkcji odpowiedzi na linii 
miejskiej 

Sprawdzenie sygnału linii Sprawdza sygnał przez wybraniem numeru 
Wybieranie impulsowe Ustawia tryb wybierania impulsowego na linii 

miejskiej (PSTN) 
Odpowiedź na linii miejskiej i zarządzanie 
komendami przez DTMF 

Odpowiadanie linii miejskiej na wywołania 
oraz zarządzanie grupą komend 
aktywowanych przez DTMF 

Dostęp do menu DTMF bez kodu Pozwala na dostęp do komend menu DTMF 
bez wprowadzenia kodu użytkownika 

Priorytet GSM Użycie sieci GSM podczas stanu dostępności 
sieci GSM. Przełącza na linię miejską 
podczas braku sieci GSM.  

Linia miejska jako rezerwa dla sieci GSM Używanie linii miejskiej jako rezerwy dla linii 
GSM. 

Wywołanie wszystkich numerów 
głosowych 

Wywoływanie wszystkich uprzednio 
zaprogramowanych numerów głosowych  

Funkcje centrali alarmowej Pracuje jako centrala alarmowa 
Parametry zacisków wejściowych Zaprogramowanie użytecznych funkcji 

i właściwości jak dla centrali alarmowej.  
Opóźnienie Pozwala na opóźnienie wejścia/wyjścia kiedy 

jest podłączona centrala alarmowa.  
 



Załącznik B 
 

Kody zamówień 
 
 
Poniżej znajdują się kody zamówień produktów INIM s.r.l. 
 

Kod Opis 
SmartLink-G GSM dialer rezerwowej linii 
SmartLink-GP GSM dialer rezerwowej linii i linia miejska 
DCMIINE0SLINK Instrukcja instalacji 
DCMPINE0SLINK Instrukcja programowania 
SmartLink REM-ANT Antena wyniesiona wewnętrzna 
SmartLogos60 Płytka głosowa 60 sek., 8 wiadomości 

SmartLeague Oprogramowanie pod Windows 
SmartPower12015 Dodatkowy zasilacz / ładowarka do 

akumulatora 
Link232F9F9 Połączenie RS232 
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