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Zastosowanie  

ZASTOSOWANIE:  

 

Urządzenie spełnia rolę przedłużenia 10-cio żyłowego kabla manipulacyjnego, 

stosowanego przez firmę MOTOROLA jako dodatkowe wyposażenie radiotelefonów. 

Sterowanie w tej samej wersji współpracuje z wszystkimi radiotelefonami, serii 

GM340/360/380,    jak    również    może    być     stosowane     do    wersji     trunkingowej. 

Złącze I/O jest wykorzystywane do przesyłania stanów logicznych pomiędzy stronami 

manipulatora i nadawczo-odbiorczą (4 w kierunku manipulator - część nadawczo-odbiorcza 

oraz 8 w kierunku przeciwnym). Pozwala to na przesyłanie prostych informacji typu: praca z 

baterii, włamanie, otwarcie drzwiczek szafki i innych. Ponadto urządzenie jest wyposażone w 

złącze RS-232 9600bd, które może być wykorzystane do transmisji danych pomiędzy 

sterowanymi stronami. 

Urządzenie zapewnia przeniesienie absolutnie wszystkich funkcji radiotelefonu łącznie z 

programowaniem. 

W wersji urządzenia SGM-5 ISDN, jako medium transmisyjne, wykorzystywany jest jeden 

komutowany kanał 64kb w łączu telekomunikacyjnym ISDN 2B+D. Połączenie może być 

utrzymywane ciągle lub na czas aktywności radiowej radiotelefonu. 
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Dane techniczne  

DANE TECHNICZNE:  
 

Zasięg: Praktycznie nieograniczony. Łączność pomiędzy 

dwoma dowolnie oddalonymi stykami łącza ISDN. 

Zakończenia łącza mogą znajdować się w różnych 

strefach numeracyjnych operatora 

telekomunikacyjnego. 

Podłączenie do sieci ISDN: Styk SO. 

Wymagana     przepustowość     kanału 

transmisyjnego: 

jeden kanał 64kb 

Zasilanie        SGM-5        po        stronie 

manipulatora:  

Z sieci -230V lub akumulatora +12 V (wbudowany 

zasilacz i ładowarka akumulatora). Połączenie z 

manipulatorem złączem RJ-45 8 pin 

Zasilanie SGM-5 po stronie 

nadawczo-odbiorczej: 

Bezpośrednio z radiotelefonu +12V. Połączenie z 

radiotelefonem złączem RJ-45 8 pin 
Ograniczenia funkcji radiotelefonu: Brak ograniczeń. Zachowane są wszystkie funkcje 

radiotelefonu z wyniesionym manipulatorem, 

łącznie z programowaniem. 

Wpływ        na        pracę        telefonów 

podłączonych do tej samej co SGM-5 

linii ISDN:  

Urządzenie w żaden sposób nie wpływa na pracę 

telefonów podłączonych do tej samej co SGM-5 

linii. Telefony nie reagują na wywołania z SGM-5. 

Na czas pracy urządzenia zajmowany jest jeden 

kanał rozmowny - identycznie jak podczas 

rozmowy telefonicznej. 
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Urządzenie SGM-5, umiejscowione po stronie nadawczo-odbiorczej 

1 - sygnalizacja komunikacji między urządzeniami SGM-5: 

• nie świeci - brak komunikacji, 

• błyska na pomarańczowo powoli - kanał ISDN przydzielony, ale druga strona nie 

odpowiada, 

• błyska   na   pomarańczowo   szybko   -   kanał   ISDN   przydzielony,   podjęta   próba 

zsynchronizowania się ze stroną manipulatora 

• świeci na zielono - prawidłowa komunikacja między stronami 

2 - stan wejścia (pinl) na złączu I/O (5). 

• błyska na pomarańczowo - pinl w stanie wysokim lub niepodłączony 

• świeci na zielono - pinl zwarty do masy 

Z założenia pinl powinien być wykorzystany jako wejście alarmowe do sygnalizowania 

stanu akumulatora. W tym przypadku niezbędny jest prosty układ zwierający pinl do masy 

jeśli napięcie akumulatora jest prawidłowe i rozwierający jeśli jest inaczej. W najprostszym 

przypadku może to być po prostu przekaźnik na napięcie 12V. Elektromagnes należy 

podłączyć do akumulatora, a zwierne styki do pinl i masy. 

3 - gniazdo dołączenia linii ISDN - styk SO. 

4 -   gniazdo   dołączenia   części   nadawczo-odbiorczej   radiotelefonu   (UWAGA:   NIE 

POMYLI Ć Z LINI Ą ISDN) 
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Opis z łącz i sygnalizator ów 

OPIS ZŁĄCZ I SYGNALIZATORÓW:  



Opis zł ącz i sygnalizatorów  

5 - gniazdo wejść i wyjść stanów logicznych, stanów alarmowych, RS-232: 

• piny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - wejścia stanów logicznych transmitowanych na złącze VO 

urządzenia SGM-5 po stronie manipulatora. Pini przeznaczony jest do podłączenia 

sygnału o stanie akumulatora, pin2 i 3 przeznaczone są do podłączenia sygnałów 

alarmowych np. otwarcie drzwiczek szafki, pin4 przeznaczony jest do podłączenia 

wyjścia z detektora CTCSS na tylnym złączu radiotelefonu, pozostałe wejścia mogą być 

wykorzystane dowolnie. Jeśli wejścia stanu akumulatora lub alarmowe nie będą 

wykorzystywane to należy zewrzeć je do masy. Pin4 może być wykorzystany dowolnie, 

jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane na zestawianie połączenia między stronami po 

zdekodowaniu tonu CTCSS. 

• piny 14, 15, 16, 17 - wyjścia stanów logicznych - identyczne ze stanem odpowiednich 

wejść po stronie manipulatora na złączu I/O urządzenia SGM-5. Mogą być 

wykorzystane dowolnie. Pin 17, jeśli urządzenie jest skonfigurowane na zestawianie 

połączenia między stronami po zdekodowaniu tonu CTCSS, powinien być dołączony 

do włącznika nadawania radiotelefonu na tylnym złączu radiotelefonu (nadawanie 

tonów potwierdzających rozpoczęcie i zakończenie połączenia ISDN). W innych 

przypadkach pin 17 może być wykorzystany dowolnie. 

• pin9 wyjście TxD i pinlO wejście RxD interfejsu RS232 (±12V) 9600bd, 8 bitów 

danych, 1 bit startu, 1 bit stopu, bez parzystości, bez sterowania przepływem. Dane z 

RxD transmitowane są bez zmian na wyjście TxD po stronie manipulatora na złączu I/O 

urządzenia SGM-5. Analogicznie TxD. Interfejs RS232 może być wykorzystywany 

dowolnie. 

• pin22 i 23 - masa 

• pinl 1 - wyjście zasilania +5V, lOOmA 

• pin24 - wyj ście zasilania +12V, 300mA 

• pozostałe piny - niewykorzystane, powinny pozostać niepodłączone 
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Urządzenie SGM-5, umiejscowione po stronie manipulatora 

1 - sygnalizacja zasilania 

2 - sygnalizacja zasilania z akumulatora - brak napięcia z sieci -230V 

3 - sygnalizacja komunikacji między urządzeniami SGM-5 
 

• nie świeci - brak komunikacji, 

• błyska powoli - kanał ISDN przydzielony, ale druga strona nie odpowiada, 

• błyska szybko - kanał ISDN przydzielony, podjęta próba zsynchronizowania się ze 

stroną nadawczo-odbiorczą 

• świeci -prawidłowa komunikacja między stronami 
 

4 - sygnalizacja alarmu - niskie napięcie akumulatora po stronie nadawczo-odbiorczej lub jeśli 

napięcie akumulatora nie jest kontrolowane - stan wysoki na pinl (lub pin niepodłączony) 

złącza I/O po stronie nadawczo-odbiorczej. 

5 - sygnalizacja alarmu - stan wysoki na pin2 (lub pin niepodłączony) złącza I/O po stronie 

nadawczo odbiorczej 

6 - sygnalizacja alarmu - stan wysoki na pin3 (lub pin niepodłączony) złącza I/O po stronie 

nadawczo odbiorczej 

7 - włącznik zasilania z sieci -230V 

8 - gniazdo bezpiecznika topikowego 1A 

9 - gniazdo przyłączeniowe przewodu sieciowego -230V 
 

10 - zaciski akumulatora - zasilanie awaryjne oraz ładowanie akumulatora 

11 - gniazdo wejść i wyjść stanów logicznych, stanów alarmowych, RS232: 
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Opis zł ącz i sygnalizatorów  

• piny 1, 2, 3, 4 - wejścia stanów logicznych transmitowanych na złącze I/O urządzenia 

SGM-5 po stronie nadawczo-odbiorczej. Wejścia mogą być wykorzystane dowolnie, 

piny 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - wyjścia stanów logicznych - identyczne ze stanem 

odpowiednich wejść po stronie manipulatora na złączu I/O urządzenia SGM-5. Mogą 

być wykorzystane dowolnie. 

• pin9 wyjście TxD i pinlO wejście RxD interfejsu RS232 (±12V) 9600bd, 8 bitów 

danych, 1 bit startu, 1 bit stopu, bez parzystości, bez sterowania przepływem. Dane z 

RxD transmitowane są bez zmian na wyjście TxD po stronie nadawczo-odbiorczej na 

złączu I/O urządzenia SGM-5. Analogicznie TxD. Interfejs RS232 może być 

wykorzystywany dowolnie. 

• pin 12 i 13 - wyjście wzmacniacza audio, do podłączenia zewnętrznego głośnika 

• pin25 - głośnik manipulatora, jeśli nie jest wykorzystywany głośnik zewnętrzny, w celu 

załączenia głośnika manipulatora należy zewrzeć pin25 i pin 12 

• pin22 i 23 - masa 

• pinl 1 - wyjście zasilania +5V, lOOmA 

• pin24 - wyj ście zasilania +12V, 300mA 

• pozostałe piny - niewykorzystane, powinny pozostać niepodłączone 
 

12 - gniazdo dołączenia części manipulatora radiotelefonu radiotelefonu (UWAGA: NIE 

POMYLI Ć Z LINI Ą ISDN) 

13 - wyjście do nagrywania - para środkowa: symetryczne wyjście audio, para druga klucz. Do 

bezpośredniego podłączenia rejestratora serii KSRC firmy TRX radiotelefonu (UWAGA: NIE 

POMYLI Ć Z LINI Ą ISDN) 

14 - gniazdo dołączenia linii ISDN - styk S0 

Sygnalizacja dźwiękowa: 

• podwójne beep - sygnalizacja stanów awaryjnych (rozwarte piny 1, 2, 3 złącza I/O strony 

nadawczo-odbiorczej, problem komunikacji ze stroną nadawczo-odbiorczą, zanik napięcia 

sieci -230V). 

• krótki pojedynczy beep - przydzielony został kanał ISDN - zestawienie połączenia między 

stronami 

• długi pojedynczy beep - rozłączenie połączenia ISDN 
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Podłączenie  

PODŁĄCZENIE: 

Sygnały 
alarmowe, 

stany logiczne 
RS232 

Sposób podłączenia urządzenia SGM-5, po stronie nadawczo-odbiorczej 

1 - SGM-5 do linii miejskiej należy podłączyć poprzez urządzenie 

NT (równolegle do aparatów telefonicznych podłączonych do NT). 

Podłączenie należy wykonać przewodem 4-żyłowym z zaciśniętymi 

na końcach wtykami RJ-11-4 (po stronie SGM-5) oraz RJ-45 (po 

stronie NT). Przewody w obu wtykach powinny być zaciśnięte w 

identycznej kolejności. (Np. jak na rysunku od prawej do lewej w 

obu wtykach identycznie: żółty, zielony, czerwony, czarny) 

2 - SGM-5 do części nadawczo-odbiorczej radiotelefonu należy podłączyć bezpośrednio 

przewodem 8 żyłowym z zaciśniętymi na końcach wtykami RJ-45. Podobnie jak powyżej, 

kolejność przewodów w obu wtykach powinna być identyczna. 

3 - Jeśli istnieje potrzeba przesyłania stanów alarmowych, stanów logicznych dowolnego 

przeznaczenia lub transmisji danych łączem szeregowym, odpowiednich przyłączeń należy 

dokonać na złączu I/O zgodnie z wcześniejszym opisem. Jeśli sygnały o stanie akumulatora lub 

alarmowe nie są wykorzystywane, odpowiednie linie należy zewrzeć do masy. Jeśli 

 



Podłączenie  

urządzenie SGM-5 jest skonfigurowane tak, że zestawienie kanału ISDN może nastąpić po 

zdekodowaniu tonu CTCSS, wtedy dodatkowo pin4 (wejście) należy połączyć z wyjściem 

detektora CTCSS odbiornika, pinl7 (wyjście) połączyć z wejściem włącznika nadawania 

nadajnika, pin22 (masa) połączyć z masą radiotelefonu. UWAGA: masa, wyjście detektora 

CTCSS, wejście włącznika nadawania dostępne są na tylnym złączu jednostki 

nadawczo-odbiorczej radiotelefonu po odpowiednim jej zaprogramowaniu. Stanem aktywnym 

wyjścia detektora CTCSS oraz włącznika nadawania powinien być stan niski. 

4 - Radiotelefon powinien być zasilany z zasilacza o odpowiednio dużej wydajności prądowej, 

wskazane jest również zapewnienie zasilana awaryjnego w postaci akumulatora. SGM-5 

zasilane jest bezpośrednio z radiotelefonu. 
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Podłączenie  

 

Sposób podłączenia urządzenia SGM-5, po stronie manipulatora 

1 - SGM-5 zasilany jest z sieci ~230V 50Hz, zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 1A. 

Posiada wbudowany zasilacz oraz ładowarkę akumulatora. 

2 - Akumulator 12V - zasilanie awaryjne - należy podłączyć do przewidzianych do tego celu 

zacisków. W czasie normalnej pracy akumulator jest doładowywany, w razie zaniku zasilania 

sieciowego jest źródłem energii do zasilania urządzenia. 
 

3 - Jeśli istnieje potrzeba przesyłania stanów logicznych dowolnego przeznaczenia lub 

transmisji danych łączem szeregowym RS-232, odpowiednich przyłączeń należy dokonać na 

złączu I/O zgodnie z wcześniejszym opisem. Złącze I/O służy również do przyłączenia 

zewnętrznego głośnika. Jeśli aktywny ma być głośnik wewnątrz manipulatora, należy zewrzeć 

piny 25 i 12. 

4 - SGM-5 do linii miejskiej należy podłączyć poprzez 

urządzenie NT (równolegle do aparatów telefonicznych 

podłączonych do NT). Podłączenie należy wykonać 

przewodem 4-żyłowym z zaciśniętymi na końcach wtykami 

RJ-11-4 (po stronie SGM-5) oraz RJ-45 (po stronie NT). 

Przewody    w    obu    wtykach    powinny    być    zaciśnięte 
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Podłączenie  

w identycznej kolejności. (Np. jak na rysunku od prawej do lewej w obu wtykach: żółty, 

zielony, czerwony, czarny) 

5 - SGM-5 z rejestratorem rozmów serii KSRC należy podłączyć przewodem 4 żyłowym z 

zaciśniętymi wtykami RJ-11. Wykorzystać należy dowolne wejście na analogowej karcie 

rejestratora. 

6 - SGM-5 do części nadawczo-odbiorczej radiotelefonu należy podłączyć bezpośrednio 

przewodem 8 żyłowym z zaciśniętymi na końcach identycznymi wtykami RJ-45. Podobnie jak 

powyżej, kolejność przewodów we wtykach powinna być identyczna. 
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Konfiguracja  

KONFIGURACJA:  

 

Kanał transmisyjny w komutowanym łączu ISDN zestawiany jest między stronami 

urządzenia SGM-5 zgodnie z zaprogramowanymi zasadami. Wyboru trybów zestawiania 

połączenia, wpisania numerów abonenckich stron SGM-5, jak również zaprogramowania 

parametrów czasowych połączeń można dokonać w trybie konfiguracyjnym. 

Konfigurację obu stron, wykonuje się przy pomocy komputera z dowolnym programem 

terminalowym (np. Hyper Terminal). Komputer należy połączyć z SGM-5 przez port 

szeregowy RS232 komputera, bezpośrednio do interfejsu szeregowego na tylnym złączu I/O 

strony manipulatora. Przewód połączeniowy dostarczany jest w zestawie. 

 

 

 

 

 

Schemat połączenia SGM-5 do komputera, na czas wpisywania konfiguracji 
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Schemat kabla do programowania SGM-5 z komputera. 

 

 

 

 

Ustawienia parametrów połączenia RS-232 dla komputera (port com należy wybrać zgodnie z ustawieniami komputera) 

 

 

W programie terminalowym należy wybrać odpowiedni numer portu szeregowego komputera, 

prędkość transmisji 9600bd, 8 bitów danych, 1 bit startu, 1 bit stopu, bez parzystości, ponadto 

w programie Hyper Terminal należy w menu: Plik\Właściwości\Ustawienia\Ustawienia 

ascii\ wybrać opcję „Dołączaj znaki nowego wiersza do końców przychodzących wierszy". 

Na tak przygotowanym stanowisku konfiguracja urządzenia SGM-5 będzie możliwa 

przy pomocy komputera. Aby w następnym kroku uruchomić tryb konfiguracyjny, należy 

wyłączyć zasilanie SGM-5, po czy, po chwili włączyć i w ciągu 2,5s na klawiaturze komputera 

wpisać hasło:    TRX   . Na ekranie powinno pojawić się menu konfiguracyjne: 
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Konfiguracja  

SGM - 5 ISDN ver. 10.10.2003  
Zdalne sterowanie radiotelefonów serii GM340 GM360 GM380 

TRX Warszawa, ul. Wierzbowa 8 tel. (085) 
662 88 11, www.trx.pl  e-mail: 
biuro@trx.pl  

****************** 

KONFIGURACJA: 

(1)  Numer własny 
(2)  Numer wywoływany 

 

(4)  Zestawianie lacza ISDN - manipulator 
(5)  Zestawianie lacza ISDN - radio 

 

(8)  Aktualne ustawienia 
(9)  Zapis konfiguracji po stronie radiowej (0) Zapis 
konfiguracji i wyj ście 

> 

W dalszych krokach należy wybierając opcję 1: 
NUMER WŁASNY 
0228109451 > 
oraz opcj ę 2:  

NUMER WYWOŁYWANY 
0856628811 > 

wpisać numer własny oraz wywoływany. Jeśli strony urządzenia znajdują się w innych strefach 

numeracyjnych, uwzględnić należy numery kierunkowe i prefiksy. 

Strony manipulatora i nadawczo-odbiorcza mogą niezależnie od siebie zestawiać połączenia 

ISDN. Ponadto strona manipulatora ma możliwość zamykania połączenia. Do konfigurowania 

warunków w jakich połączenie ma być zestawiane służą opcje 4 i 5. 

Opcja 4 - warunki zestawiania i zrywania połączenia strony manipulatora: 

TRYB ZESTAWIANIA LACZA ISDN - MANIPULATOR:  

(1)  Wyłączony 
(2)  Zawsze 
(3)  Stanem PINI 
(4)  Włącznikiem radia 
(5)  Na czas aktywno ści 
(6)  Na czas aktywno ści 

 

(8)  Zmiana stanu wejsc 
(9)  Zmiana stanu wejsc (0) 
Powrót 

WYŁ ĄCZONY - strona manipulatora nie podejmie próby zestawienia połączenia nigdy i 

nigdy połączenia nie będzie próbowała zerwać. Jeśli strona nadawczo-odbiorcza kanał zestawi, 

połączenie będzie trwało do momentu wyłączenia zasilania jednej ze stron. 
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nadajnika  
nadajnika i odbiornika tylnego 
zł ącza - wył ączone tylnego 
zlacza - wł ączone  



Konfiguracja  

ZAWSZE - strona manipulatora bezpośrednio po włączeniu zasilania zestawi połączenie ze 

stroną  nadawczo-odbiorczą,   wznowi   w   razie   nieoczekiwanego   zerwania   i   będzie  je 

utrzymywała do momentu wyłączenia zasilania jednej ze stron. 

STANEM PINI - połączenie wykonane po zwarciu do masy pinl na złączu 170 strony 

manipulatora, rozłączenie nastąpi po odłączeniu pinl od masy. Zainstalowany między pinl 

a masą przełącznik, można służyć do bezpośredniego decydowania o połączeniu. 

WŁĄCZNIKIEM RADIA - połączenie zostanie zestawione po przyciśnięciu włącznika 

radia na manipulatorze, zerwane po 3Os od wyłączenia radia. 

NA   CZAS   AKTYWNO ŚCI   NADAJNIKA   -   połączenie   zostanie   zestawione   po 

przyciśnięciu włącznika radia na manipulatorze, zerwane po czasie od 1 do 999min. od 

momentu zakończenia nadawania. Wspomniany czas należy wpisać po wybraniu tej opcji: 
CZAS PODTRZYMANIA POŁĄCZENIA (1-999 min.) 15 > 

NA CZAS AKTYWNO ŚCI NADAJNIKA I ODBIORNIKA - działa podobnie jak 

poprzednia opcja, ale dodatkowo czas podtrzymywania połączenia przedłużany jest na nowo 

po każdym odblokowaniu odbiornika. Czas utrzymania kanału ISDN odliczany jest na nowo po 

każdym nadaniu lub odebraniu wiadomości przez radio. 

ZMIANA STANU WEJ ŚĆ TYLNEGO ZŁ ĄCZA - działa niezależnie od opcji opisanych 

wyżej. Dzięki tej opcji połączenie może być zestawione po zmianie stanu logicznego na 

dowolnym wejściu złącza 170 strony manipulatora (nie dotyczy interfejsu szeregowego 

RS232). Po zestawieniu połączenia aktualne stany logiczne zostaną przesłane na złącze I/O 

strony nadawczo-odbiorczej. Zalecane jest użycie tej opcji wraz z opcją NA CZAS 

AKTYWNOŚCI NADAJNIKA lub NA CZAS AKTYWNOŚCI NADAJNIKA I 

ODBIORNIKA, ponieważ wtedy rozłączenie połączenia nastąpi w przypadku braku 

aktywności radiowej. W innym razie połączenie będzie utrzymywane przez cały czas. Po 

uaktywnieniu tej opcji, bezpośrednio po włączeniu zasilania, w celu przesłania aktualnych 

stanów logicznych, zostanie zestawione połączenie ISDN. 

Opcja 5 - warunki zestawiania połączenia strony nadawczo-odbiorczej (UWAGA: strona 

nadawczo-odbiorczą nie ma mechanizmów zamykania kanału ISDN, może go tylko zestawić): 
TRYB ZESTAWIANIA LACZA ISDN - RADIO:  

(1)  Wyłączony 
(2)  Detektorem CTCSS - PIN4 

 

(8)  Zmiana stanu wejsc tylnego zlacza 
(9)  Zmiana stanu wejsc tylnego zlacza (0) 
Powrót 
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-  wył ączone  
-  wł ączone  



Konfiguracja  

WYŁĄCZONY - strona nadawczo-odbiorcza nie podejmie próby zestawienia połączenia. 

DETEKOREM CTCSS - PIN4 - kanał ISDN będzie zestawiany po chwilowym zwarciu do 

masy pin4 na złączu 170 po stronie nadawczo-odbiorczej. Jeśli pin4 zostanie połączony z 

wyprowadzonym na tylne złącze radiotelefonu wyjściem detektora CTCSS (funkcję należy 

uruchomić podczas programowania radiotelefonu), połączenie zostanie zestawione 

bezpośrednio po zdekodowaniu przez odbiornik, tonu CTCSS. Chwilowe włączenie nadawania 

przez osobę znajdującą się w terenie, zestawi kanał ISDN, po czym możliwa będzie normalna 

praca radiowa. Wyjście stanu logicznego pin 17 na złączu I/O po wybraniu tej opcji nabiera 

nowego znaczenia - połączenie pin 17 z pinem włączającym nadawanie na tylnym złączu 

radiotelefonu (funkcję należy uruchomić podczas programowania radiotelefonu) spowoduje, że 

do osób znajdujących się w terenie będą nadawane beep'y informujące o zestawieniu lub 

zerwaniu połączenia ISDN. Ton wysoki, krótki oznacza zestawienie połączenia, niski, długi 

oznacza zakończenie połączenia. Pin4 i pinl7 należy podłączyć do odpowiednich pinów na 

tylnym złączu radiotelefonu odpowiednio oprogramowanych w radiu. Stanem aktywnym 

detektora CTCSS i włącznika nadajnika w radiu powinien być stan niski. Ponieważ strona 

nadawczo-odbiorcza nie ma mechanizmów zamykania kanału ISDN, po stronie manipulatora 

zalecane jest uruchomienie opcji NA CZAS AKTYWNOŚCI NADAJNIKA lub NA CZAS 

AKTYWNOŚCI NADAJNIKA I ODBIORNIKA. Rozłączenie nastąpi wtedy po ustawionym 

czasie braku aktywności radiowej. Winnym razie połączenie będzie utrzymywane przez cały 

czas. Po uaktywnieniu tej opcji, bezpośrednio po włączeniu zasilania, zostanie zestawione 

połączenie ISDN. Jest to niezbędne do prawidłowej inicjalizacji radiotelefonu. 

ZMIANA STANU WEJ ŚĆ TYLNEGO ZŁ ĄCZA - działa niezależnie od opcji opisanych 

wyżej. Dzięki tej opcji połączenie może być zestawione po zmianie stanu logicznego na 

dowolnym wejściu złącza 170 strony nadawczo-odbiorczej (nie dotyczy interfejsu 

szeregowego RS232). Po zestawieniu połączenia aktualne stany logiczne zostaną przesłane na 

złącze 1/0 strony manipulatora. Ponieważ strona nadawczo-odbiorcza nie ma mechanizmów 

zamykania kanału ISDN, po stronie manipulatora zalecane jest uruchomienie opcji NA CZAS 

AKTYWNOŚCI NADAJNIKA lub NA CZAS AKTYWNOŚCI NADAJNIKA I 

ODBIORNIKA. Rozłączenie nastąpi wtedy po ustawionym czasie braku aktywności radiowej. 

Winnym razie połączenie będzie utrzymywane przez cały czas. Po uaktywnieniu tej opcji, 

bezpośrednio po włączeniu zasilania, w celu przesłania aktualnych stanów logicznych, zostanie 

zestawione połączenie ISDN. 
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Opcja 8 w menu głównym, służy do listowania aktualnej konfiguracji: 

NUMER WŁASNY: 
0228109451  
NUMER WYWOŁYWANY: 
0856228811  
ZESTAWIENIE LACZA ISDN - MANIPULATOR:  
na czas aktywno ści nadajnika + 15  
ZMIANA STANU WEJSC TYLNEGO ZLACZA - MANIPULATOR: 
wł ączone  
ZESTAWIENIE LACZA ISDN - RADIO:  
detektorem CTCSS -PIN4  
ZMIANA STANU WEJSC TYLNEGO ZLACZA - RADIO:  
wył ączone  

Obie strony urządzenia SGM-5 konfiguruje się za pomocą terminala podłączonego do 

interfejsu szeregowego złącza I/O strony manipulatora. Jednak aby wysłać parametry 

konfiguracyjne na stronę nadawczo-odbiorczą należy użyć polecenia 9. Połączenie ISDN 

zostanie zestawione natychmiast, a po wysłaniu konfiguracji, jeśli użytkownik tak zdecyduje 

zostanie rozłączone: 
ZAPIS KONFIGURACJI PO STRONIE RADIOWEJ  

Łączenie... Prosz ę czeka ć 

Gotowe  
Rozł ączy ć? (t/n) 

> 

Obie strony urządzenia muszą być podłączone do linii ISDN i musi być prawidłowo 

wprowadzony NUMER WYWOŁYWANY dotyczący strony nadawczo-odbiorczej. 

Polecenie 0 - zapisuje parametry konfiguracyjne w pamięci, wyłącza tryb konfiguracyjny, 

przełącza urządzenie na pracę normalną: 
SGM - 5 ISDN ver. 10.10.2003  
Zdalne sterowanie radiotelefonów serii GM320 GM340 GM360 

KONFIGURACJA ZAKOŃCZONA 

zakaz umieszczania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
łącznie z innymi odpadami 

17 

 


