
APB-SMS modul

APB SMS modul felépítése 

A modul kialakítását az alábbi ábra szemlélteti

1. Tápfeszültség csatlakozás
2. Digitális bemenetek csatlakozása
3. Üzemmód választó potenciométer
4. Antenna csatlakozó
5. Kommunikációs interfész
6. Visszajelző LED-ek, piros és zöld
7. Programozó csatlakozó
8. Digitális kimenetek csatlakozása

APB-SMS modul méretei 



Működési módok

Az APB-SMS modul két működési módban használható, melyek között a váltás a modulon található 
üzemmód potenciméterrel lehetséges. 

• Mode 0: SMS vészjelzések küldése, mód használata esetén a visszajelző LED nem világít

• Mode1: SMS üzenetek küldése és fogadása a konfigurációs program segítségével. A mód 
használata esetén a visszajelző LED világít. 

Csatlakozási módok

Az APB-SMS modul alkalmazható különálló modulként is, vészjelzésre, vagy az APB mini PLC 
vezérlőhöz csatlakoztatva. 

1. Különálló modulként
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Amennyiben a működési mód   0  : I1 bemenet használható vészjelzési funkció indítására, ha a 
bemenet magas szintre kerül, „I1ON” üzenet kerül elküldésre. A bemenet és a kimenet 
állapota lekérdezhető, az Q1 kimenet pedig kapcsolható sms üzenetek segítségével. I0 
bemenet pedig Q0 kimenetet közvetlenül kapcsolja, a be és kikapcsolás késleltetési idő a 
GSM MODULE pc-s programból adható meg. 

Amennyiben a működési mód 1: szöveges üzenetek küldhetőek, fogadhatóak a GSM 
MODULE programmal. 

2. APB mini PLC-hez csatlakoztatva

Amennyiben a működési mód 0: az APB mini PLC bemeneti pontjainak állapota 
lekérdezhető, a kimenetek, számlálók, időzítők és analóg paraméterek lekérdezhetők és 
módosíthatók szöveges üzenetek segítségével. A vészjelzés esetén küldendő riasztási üzenet 
szövege megadható az APB mini PLC programjában, az SMS funkció blokkot használva. 
Amennyiben a működési mód 1: szöveges üzenetek küldhetőek, fogadhatóak a GSM 
MODULE programmal. 

A mini PLC-ben az SMS funkcióblokk beállításában a telefonszámot a következő 
formátumban kell megadni: 0630xxxxxxx, 0620xxxxxxx, 0670xxxxxxx.

Az SMS center kód maradhat üres. (Amennyiben valami oknál fogva mégsem működik, adjuk meg 
az SMS center kódot a következő formátumban: pl: 36309888000 )

Műszaki paraméterek

• Tápfeszültség: 12 ~ 24Vdc

• Működési hőmérséklet: -10 ~ 55ºC

• Működési páratartalom: 0 ~ 90% Rh, lecsapódás nélkül

• Adatátviteli sebesség: 9600 bps

• Adatátviteli port:  RS-232

• Méret: 126*90*47,5mm

• Súly: 450g

SMS modul beállítása

• Válassza a nullás üzemmódot az SMS modulon található kapcsoló segítségével, ekkor 
vészjelzési üzemmódba kapcsolja a modult

• A számítógépen indítsa el a GSM MODULE programot, mely segítségével elvégezhető a 
beállítás



• Válassza a „Set GSM parameter mode” opciót

• A felső menüben található „Serial port set” menüponttal, vagy az eszköztáron található 
ikonnal kiválaszthatja a paraméterezésre használandó soros port számát. 

• SMS modul jelszava megváltoztatható a „Read or set parameter” menü „Set Password” 
menüpontjával vagy válassza az eszköztár elemét. 

Először meg kell adni a régi jelszót, majd a kétszer egymás után az új jelszót, ezt követően a 
„Set password” gombbal állítható be az új jelszó. Amennyiben nem emlékszik a régi 
jelszóra, akkor használja  a gyári beállítások visszaállítása funkciót. („Read or set 
parameter” - „Set default” menüpont)

• Az Q0 kimenethez tartozó be és kikapcsolási idő a „Set SQ0 delay ON OFF Time” 
menüpontban állítható, vagy az eszköztár elemével.  

A megjelenő ablak „SQ0 delay ON time” mezőjében állítható a bekapcsolás késleltetés, a 
„SQ0 delay OFF time” pontban pedig a kikapcsolás késleltetés. Mindkét értéket ms-ban kell 
megadni. A „Set SQ0 delay ON time” gombra kattinva a megadott bekapcsolás késleltetés 
elmentésre került az APB SMS modulba, az „SQ0 delay OFF time” gombbal pedig a 



kikapcsolás késleltetés értéke mentődik el. Mindkét gomb megnyomását követően meg kell 
adni az SMS modulhoz tartozó jelszót. 

• Az előzőekben beállított ki és bekapcsolás késleltetés értéke ki is olvasható a modulból a 
felső menü „Read SQ0 delay ON OFF time” menüpontjával, vagy az eszköztár elemével. 

A megjelenő ablak „Read SQ0 delay ON time” gombjára kattintva a modulba beállított 
bekapcsolás késleltetés értéke olvasható ki, a „Read SQ0 delay OFF time” gombra kattintva 
pedig a kikapcsolás késleltetés értéke. Mindkét művelet elvégzéséhez szükséges a modul 
jelszavának megadása. 




