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1. Fejezet: Technikai tudnivalók 

A WM-E2® modem, az Itron® SL7000, ACE SL7000, ACE6000, ACE8000 villamos 

fogyasztásmérők adatainak fogadására, mobilhálózaton történő továbbítására, távoli 

elérésére, hibaüzenetek SMS-ben való jelzésére használható készülék. A modem képes 

egyszerre több mérő adatait is továbbítani. 

Mivel az Itron® mérő a modem számára nem tud megfelelő tápellátást biztosítani, a WM-

E2® modem szuperkapacitorokkal van ellátva, melynek segítségével a modem néhány 

perces feltöltés után képessé válik az üzemszerű működésre, és az akár a gyakori, pár 

perces adatküldésre. Bizonyos esetekben – melyről a fogyasztásmérő használati 

útmutatójában lehet tájékozódni – a mérőt külön segédtápegységgel kell ellátni. 

 

1.1 Technikai adatok 

Tápellátás 5* - 15 VDC 100mA  

Adat csatlakozás RJ45 csatlakozón  

Szuperkapacitor 
PCB-n, teljes lemerülés esetén 6-8 perc töltési 
időt igényel 

Vezeték nélküli kommunikáció  GSM / GPRS (SMS / CSD / TCP/IP) 

Frekvencia sávok (MHz)  
BG2-E: 900/1800 
BG2-W: 850/900, 1800/1900 

Átviteli teljesítmény, sávonként 
- Class 4 (2W) @ 850 / 900 MHz 
- Class 1 (1W) @ 1800 / 1900 MHz 

Adatküldés CSD / GPRS adatküldés 

Portok 
RS232 (300/1200/2400/4800/9600 baud) 
RS485 2- vagy 4-vezetékes,  
az RS485 részére külső táp szükséges 

Működési hőmérséklet 
-25°C és +60°C között, rel. 0-95%  
páratartalom mellett 

Tárolási hőmérséklet 
-40°C és +80°C között, rel. 0-95%  
páratartalom mellett 

Védelem IP21 

Méretek Szél. x Hossz. x Mag. = 101 x 88 x 30mm 

 

*10 VDC szükséges a folyamatos működéshez, az GPRS átvitel ideje alatt (max. fogyasztás) 
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1.2 Csatlakozás 

1 – SIM-kártya foglalat 

2 – GSM/GPRS antenna csatlakozó (FME, 50 Ohm) 

3 – RJ45 csatlakozó (tápellátás/adatkapcsolat) 

4 – Jumperek RS232/RS485 beállításhoz (mérő kommunikációhoz) 

5 – LED-ek 

6 – Rögzítő fülek 

7 – GSM/GPRS antenna kábel 

U.LF-FME csatlakozó (FME, 50 

Ohm) 
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1.3 RS232/RS485 üzemmódok 

 

RS232 mód 

mind a 4 jumper a felső két tüske soron van (a kapacitor felől) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS485 mód 

mind a 4 jumper az alsó két tüske soron van (a PCB széle, RJ45 csatlakozó felé) 
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Itron mérő - RS232 csatlakozó kiosztás 

 

 

Itron mérő – RS485 csatlakozó kiosztás 

 

 

RS485 interfész leírás 

Hardver konfigurálás szükséges (jumper beállítások) 

Szimmetrikus, soros, aszinkron 4-eres kábel csatlakozó 

A master, 2-eres kábel mód szoftveresen konfigurálható 

Standard ISO-8482 

Maximum 31 mérő csatlakoztatható 

Maximum adatátviteli sebesség: 9,600 bps 

Maximum vezeték hossz: 

- <=550 m, max. 9,600 bps, max. 31 mérő 

- <=1000 m, max. 9,600 bps, max. 15 mérő 

A hosszabb kábelekhez külső túlfeszültség védelem szükséges. 

Rosszul lezárt RS485 busz zavarhatja a helyes működést. 
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2. Fejezet: A modem telepítése 

2.1 Telepítési lépések 

1. lépés: Győződjön meg, hogy a készülék nincs áram alatt, távolítsa el az RJ45 

csatlakozást.  

 

2. lépés: Nyissa fel a műanyag ház nem átlátszó fedelét, az antenna csatlakozó felöli 

résznél, hogy a panel szabaddá váljon 

 

3. lépés: Húzza el és nyissa fel a SIM műanyag tároló fedelét az 1. jelölésnél 

 

4. lépés: Helyezzen be egy aktivált (CSD/GPRS) SIM kártyát a SIM kártya tárolóba (a chip 

lefelé néz, a kártya levágása kifelé), csukja le, majd a lezáráshoz tolja vissza a műanyag 

fedelet. 

 

5. lépés: Az adatkapcsolat a Modem, és az Itron® mérő között RS232 vagy RS485 

interfészen jöhet létre 1:1 kábel csatlakozással. A csatlakozás módjától függően állítsa át a 

belső jumpereket az 1.3. pontban elírt módon RS232 vagy RS485 csatlakozási módba. 

 

6. lépés: Hajtsa vissza és rögzítse a készülék burkolatának műanyag fedelét. 

 

7. lépés: Csavarjon rá a készülék antenna csatlakozójára (2) egy FME csatlakozós 

GSM/GPRS antennát 

 

Figyelem! 

A modem csak megfelelő GSM/GPRS antennával tud a mobilhálózaton kommunikálni! 

 

8. lépés: Az RJ45 kábel segítségével csatlakoztassa a modemet a mérő RJ45 portjához (3). 

Ekkor a modem tápellátás alá kerül, elkezdi az üzemszerű működését, melyet a LED jelzések 

segítségével lehet nyomon követni. 
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2.2 Státusz LED jelzések 

 

Figyelem! 

A WM-E2® modemet első használat előtt, illetve ha régóta nem volt áramellátás 

alatt, fel kell tölteni.  

 

A teljesen lemerült állapotban lévő készülék feltöltéshez kb. 6-8 perc szükséges. 

 

Az első bekapcsoláskor a töltés során a zöld LED gyorsan villog, majd pár perc után kialszik, 

néhány másodperc múlva újra gyorsan villogni kezd.  

 

Amikor a zöld LED már csak lassan villog, és a többi LED is ÜZEMSZERŰ működési állapot 

szerint villog, a készülék feltöltődött, kész a konfigurálásra, illetve az üzemszerű működésre. 

 
 
 

 

MŰKÖDÉSJELZŐ LED JELZÉSEK - TÖLTÉS ESETÉN 
 

 

 

LED Jelentése Szín Jelzés 

Töltés* 
ILYENKOR CSAK a ZÖLD LED villog, gyorsan! A többi LED 
ilyenkor nem világít. Várja meg, amíg a készülék feltölt, és a 
többi LED is villogni kezd! 

Zöld ● 

GSM/GPRS 
térerősség 

nincs jelzés Kék nem világít 

Kapcsolat 
státusza 

nincs jelzés Zöld nem világít 

GSM hálózat nincs jelzés Piros nem világít 
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MŰKÖDÉSJELZŐ LED JELZÉSEK - ÜZEMSZERŰ MŰKÖDÉS ESETÉN 
 

 

A firmware feltöltés ideje alatt a LED-ek változatlanul – üzemszerű működés szerint - 

villognak, erre nincs megkülönböztetett jelzés. 

LED Jelentése Szín Jelzés 

GSM/GPRS 
térerősség 

hosszabb villogások  jobb térerősség Kék ● 

Kapcsolat 
státusza 

lassú villogás (3mp-ként 1 villogás) – kész a bejövő CSD 
adathívás fogadására 

Zöld ● gyors villogás (1mp-ként 2 villogás) – CSD adat kapcsolat 
aktív 

nagyon gyors villogás (1mp-enként 5 villogás) – GPRS 
kapcsolat aktív 

GSM hálózat 

gyors villogás (1mp-enként 2 villogás) – nincs SIM kártya 
készülékben / a modem még nem regisztrált  GSM hálózatra 

 
 

Piros 
 
● 

hosszú szünet, rövid villogás (2-3mp-enként 1 villogás) – a 
készülék fent van a GSM hálózaton 

folyamatosan világít – adathívás folyamatban 
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3. Fejezet: A modem konfigurálása 

A modemet első használat előtt paraméterezni kell, melyet el lehet végezni 

 az UniTerm® programmal (melynek segítségével el lehet menteni a modem 

konfiguráláskor használt parancsokat is). Használatáról további információt a 3.1 

pontban talál. 

 bármilyen terminál programmal, a megfelelő AT parancsok kiadásával (a GPRS 

beállításokról, valamint az általános AT-parancs használatról további információt a 

3.4 pontban talál. 

 

Első lépések: 

 A konfiguráláshoz állítsa át a belső jumpereket RS232 módba, hogy mind a 4 

jumper a felső két tüske soron legyen (a kapacitor felől). 

 Csatlakoztassa a modemet a számítógépéhez a WM-E2 USB Adapter® 

segítségével, a készülék dobozában található RJ45 csatlakozós (3) kábellel. A 

konfigurálás ideje alatt a modem tápellátása a konverter panelen keresztül, USB-n 

történik. A modem 300-9600 baud közötti sebességeket kezeli. 

 

 Figyelem! Egyes számítógépek érzékenyek az USB áramfelvételi változásokra. Ebben 

az esetben használjon külső speciális csatlakozású tápegységet!  

 

 A soros kábelkapcsolathoz állítsa be 

számítógépe COM portját a modem 

soros porti tulajdonságaihoz.  

A Windowsban a Start / Vezérlőpult / 

Eszközkezelő / Portok (COM és LTP) 

menüben lévő bejegyzés 

Tulajdonságainál:  

 Bit/másodperc: 9600 

 Adatbitek: 8 

 Paritás: Nincs 

 Stopbitek: 1 

 Átvitelvezérlés: nincs 
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Ha a készülék, számítógéphez való csatlakozását követően nem jelenik meg a COM port, és 

az a Windows Eszközkezelőjében sem látható, akkor telepítse fel a - Windows verziónak 

megfelelő - FTDI VPC meghajtóprogramot a számítógépre, melyet az alábbi oldalról tud 

letölteni: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 

 

Figyelem! 

A program a 300-115200 baud közti sebességeket támogatja, a csatlakoztatandó Itron® 

mérőkhöz jellemzően 300-9600 baud vagy 1200-9600 baud közti soros adatátviteli sebesség 

beállítása szükséges. 

 

3.1 A modem konfigurálása UniTerm® programmal 

Az alkalmazás számára a Microsoft .NET 4.5 vagy újabb futtató környezet megléte/telepítése 

szükséges az adott számítógépen. 

A modem konfigurálásához és teszteléséhez szüksége lesz egy aktivált (CSD/GPRS) SIM-

kártyára. A konfigurálás SIM kártya nélkül is lehetséges, azonban ez esetben a modem 

időszakosan újraindítja magát, illetve bizonyos funkciói a SIM kártya behelyezéséig nem 

lesznek elérhetőek (pl. távoli elérés).  

A WM-E2® modemet első használat előtt, illetve ha régóta nem volt áramellátás alatt, fel kell 

tölteni. A teljesen lemerült állapotban lévő készülék feltöltéshez kb. 6-8 perc szükséges. 

Lásd: 2.2 pont, Státusz LED jelzések. 

Az UniTerm® szoftver használatához legalább v1.33 vagy újabb firmware változatnak kell 

lennie a készüléken. Ennél kisebb verzió számú firmware esetén, a konfigurálás előtt frissítse 

a készülék firmware-t a gyártó honlapjáról letölthető legfrissebb verzióra a 3.10 pontban 

leírtak szerint!  

 

3.1.1 Az UniTerm® program ismertetése 

Töltse le a http://www.m2mserver.com/m2m-downloads/UniTerm_v107.zip állományt, 

csomagolja ki, és indítsa el az Uniterm.exe fájlt. A program az alábbi képernyővel fogadja.   

1 – Kapcsolódási beállítás ablak 

 Serial port: soros port 

 Data call: CSD adatkapcsolat 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://www.m2mserver.com/m2m-downloads/UniTerm_v107.zip
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 TCP/IP: távoli TCP/IP (GPRS) kapcsolat 

2 – Információs ablak (modem, FW és SIM adatok megjelenítése) 

3 – Terminál ablak (modem kommunikációs üzenetek és parancsok megjelenítése) 

4 – AT-parancs beadó ablak 

5 – Státusz üzenetek és kapcsolódási állapotjelző 

6 – Kapcsolódás vezérlő és térerősség kijelzés 

7 – Paraméterezési ablak (APN, APN felhasználónév, APN jelszó, port szám,  
soros port) 

 

  

3.1.2 Csatlakozás RS232 porton keresztül 

1. lépés: A program ablakban (1), bal-oldalon nyissa meg a Serial Port fülön a kívánt COM 

portot (gördítse le és válassza ki a megfelelő számú soros portot), és a Baudrate ablakban 

állítsa be a kapcsolat sebességét pl. 9600-as értékre (vagy a Windows-al szinkronban, az 

Eszközkezelő / Portok (COM és LTP) / Tulajdonságoknál beállított érték szerint). 

A modem 300-9600 baud közötti sebességeket kezeli. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

6 

7 

5 

 

3 

4 
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2. lépés: Nyomja meg a Connect gombot a modemhez való csatlakozáshoz. A kapcsolódás 

megkezdődik, és a terminál ablakban (2) kiírásra kerülnek a modem tulajdonságai, 

azonosítói, szoftver verziószáma. 

A program kiolvassa a modemről a beállításokat (kivéve APN felhasználónév és APN jelszó 

beállítások). 

3. lépés: Amint a soros porti kapcsolat létrejött, a programablak alsó státusz sorában (5) 

megjelenik az „Online” felirat (hiba esetén a hibaüzenet). Amint elérhető a modem, a jobb 

felső ablakban (3) grafikusan is kijelzésre kerül a térerősség. 

Figyelem!  

Ha a csatlakozás nem sikerülne, és jobb felül nem látszik a GSM térerősség (GSM signal 

strength), a Refresh gombra kattintás után sem, vagy a bal oldali ablakba a Timeout és a 

Bootloader üzeneteket kapja, a készülék időnként újraindítja magát (amit a LEDek is 

jeleznek), mivel nem tud csatlakozni a mobilhálózatra.  

Távolítsa el az adatkábelt, és az áramtalanítás után várja meg, amíg kialszanak a LED-ek, 

helyezzen be aktív SIM kártyát, és használjon megfelelő APN beállításokat! 
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Az indítást követően, még rosszul konfigurált készülék esetén is kb. 1 perc áll rendelkezésre 

a firmware cserére vagy a készülék átkonfigurálására, és a csatlakozásra, mielőtt a készülék 

ismét újraindulna. 

4. lépés: Ellenőrizze a terminál ablakban, hogy a modemen a megfelelő firmware változat 

van-e telepítve. (A Version értéknél v1.40 vagy újabb kell, hogy legyen. Ha ennél kisebb a 

verziószám, frissítse le a modemet a gyártó honlapjáról letölthető legújabb firmware-el a 

3.10 pontban leírtak szerint, mielőtt folytatná a paraméterezést!) 

 

A kapcsolat ideje alatt nem tud átváltani a Serial port-Data Call-TCP/IP kapcsolatok 

közt, ahhoz előbb a zárnia kell a kapcsolatot. A kapcsolatot bármikor bonthatja a 

Disconnect gombbal – ekkor a „Connection closed” felirat látszik státusz üzenetként, a 

képernyő alsó részén. 

 

3.1.3 Csatlakozás CSD-vel (adathívással) 

1. lépés: A program ablakban (1), bal-oldalon nyissa meg a Data Call fülön a kívánt COM 
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portot (gördítse le és válassza ki a megfelelő számú soros portot), és a Baudrate ablakban 

állítsa be a kapcsolat sebességét pl. 9600-as értékre (vagy a Windows-al szinkronban, az 

Eszközkezelő / Portok (COM és LTP) / Tulajdonságoknál beállított érték szerint). 

2. lépés: Írja be a modemben található SIM kártya adathívószámát előhívóval (prefix) együtt 

a Call Number mezőhöz, “+36” formátumban. 

3. lépés: Nyomja meg a Connect gombot a modemhez való csatlakozáshoz. A kapcsolódás 

megkezdődik, és a terminál ablakban (2) folyamatosan kiírásra kerülnek a modem 

tulajdonságai, azonosítói, szoftver verziószáma. 

A program kiolvassa a modemről a beállításokat (kivéve APN felhasználónév és APN jelszó 

beállítások). 

4. lépés: Amint a CSD kapcsolat létrejött, a programablak alsó státusz sorában (5) 

megjelenik az “Online” felirat (hiba esetén a hibaüzenet). Amint elérhető a modem, a jobb 

felső ablakban (3) grafikusan is kijelzésre kerül a térerősség értéke. 

 

A kapcsolat ideje alatt nem tud átváltani a Serial port-Data Call-TCP/IP kapcsolatok 

közt, ahhoz előbb a zárnia kell a kapcsolatot. A kapcsolatot bármikor bonthatja a 
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Disconnect gombbal ekkor a „Connection closed” felirat látszik státusz üzenetként, a 

képernyő alsó részén. 

 

3.1.4 Csatlakozás TCP/IP (GPRS) kapcsolaton 

Amennyiben egy modemet szeretne távolról TCP/IP kapcsolat segítségével elérni, telepítés 

előtt a 3.1.6. pontban megadott paraméterekkel konfigurálni kell. Konfigurálás után ne 

felejtse el felírni a modembe helyezett SIM kártya IP címét és az eléréshez beállított PORT 

számot! Amennyiben a SIM kártya IP címe nem áll rendelkezésre, a modem paraméterezése 

során a terminál ablakban (2) listázott modem paraméterek közül kiolvasható. Használjon 

mindig FIX IP címmel rendelkező SIM kártyát! 

Figyeljen arra is, hogy a modem a korábban beadott APN és csatlakozási adatokat letárolja, 

így pl. csak a megfelelően beadott APN-el fog sikeresen csatlakozni és IP címet visszaadni! 

Ahhoz, hogy az IP címet megkapja, előbb várja meg még a modem csatlakozik (GPRS LED 

gyorsan villog, majd utána nyomjon a Connect gombra! 
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1. lépés: Váltson át a program ablak bal felső részénél (1) a TCP/IP fülre.  

2. lépés: Az IP address mező mellé írja be a SIM kártya IP címét, az Port mező mellé a 

modem paraméterezése során megadott port számot.  

3. lépés: Nyomja meg a Connect gombot a modemhez való TCP/IP csatlakozáshoz. A 

kapcsolódás megkezdődik, és a terminál ablakban (2) folyamatosan kiírásra kerülnek a 

modem tulajdonságai, azonosítói, szoftver verziószáma és a kapcsolat tulajdonságai. 

A program kiolvassa a modemről a beállításokat (kivéve APN felhasználónév és APN jelszó 

beállítások). 

4. lépés: Amint a TCP/IP kapcsolat létrejött, a programablak alsó státusz sorában (5) 

megjelenik a „Connection opened” üzenet, majd a kapcsolat létrejöttével, jobb oldalon az 

“Online” felirat (hiba esetén a hibaüzenet). Amint elérhető a modem, a jobb felső ablakban 

(3) grafikusan is kijelzésre kerül a térerősség értéke. 

 

A kapcsolat ideje alatt nem tud átváltani a Serial port-Data Call-TCP/IP kapcsolatok 

közt, ahhoz előbb a zárnia kell a kapcsolatot. A kapcsolatot bármikor bonthatja a 

Disconnect gombbal – ekkor a „Connection closed” státusz üzenet jelenik meg alul.  
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3.1.5 Modem szoftver verzió ellenőrzése 

Ellenőrizze a terminál ablakban (2), hogy a modemen a megfelelő firmware változat van-e 

telepítve. Az UniTerm® szoftver használatához v1.33 firmware változatnak, vagy újabbnak 

kell lennie a készüléken. Ha ennél kisebb verziószámú firmware van a modemen, a 

konfigurálás előtt frissítse a készülék firmware-t a gyártó honlapjáról letölthető legfrissebb 

verzióra a 3.10 pontban leírtak szerint, mielőtt folytatná paraméterezést!  

 

3.1.6 Paraméterek megadása, konfigurálás 

1. lépés: Csatlakozzon RS232 porton, adathívással (CSD) vagy TCP/IP kapcsolaton keresztül 

a készülékhez. 

 

2. lépés: Ha a modemet GSM / CSD (adathívás) üzemmódban kívánja használni, hagyja 

üresen a GPRS mode on opciót. Amennyiben a modemet GPRS adatkapcsolattal is szeretné 

használni, pipálja be a GPRS mode on opciót. Ha nem szükséges APN nevet megadni, 

hagyja üresen a GPRS APN settings ablakban (4) az APN name értékét.  
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3. lépés: Ha a GPRS kapcsolathoz APN név megadása szükséges, írja be az APN name 

mezőbe a SIM kártyához tartozó APN nevet. Amennyiben az APN használatához azonosító 

adatokra is szükség van, pipálja be az APN requires authentication opciót, és adja meg 

az APN felhasználónevet és APN jelszót a megjelenő APN username és APN password 

mezőknél. 

 

4. lépés: Amennyiben a modemet távolról, GPRS-en keresztül is szeretné elérni, a Device 

Settings ablakban pipálja be a Modify device port number opciót, majd az IP Port 

number mezőbe írja be a modem távoli eléréséhez használni kívánt Port számát.  

 

5. lépés: Amennyiben soros kapcsolat paramétereit szeretné megváltoztatni, pipálja be a 

Modify serial port settings of device opciót, majd változtassa meg a beírt alapértékeket. 

 

Figyelem!  

A modem csak Baud, Format 8,N,1 vagy 7,E,1 kapcsolati beállításokkal képes az adatokat 

fogadni! Amennyiben a modemet RS485 portos kapcsolattal szeretné a fogyasztásmérővel 

összekötni, az RS485 mezőbe állítsa be az összekötőkábelnek megfelelő értéket (2-wire 

vagy 4-wire – azaz 2- vagy 4-vezetékes). Fix bekötés esetén ez az érték RS232-nek 

megfelelő. 

A modem 300-9600 baud közötti sebességeket kezeli. 

 

6. lépés: Nyomja meg a Write config gombot a csatlakozási paraméterek modemen való 

eltárolásához. A paraméterek feltöltését a gomb mellett megjelenő folyamat indikátor, illetve 

a státusz sorban (5) látszódó Configuring device üzenet jelzi, miközben a terminal ablakban 

(2) megjelennek a paraméterek módosításához kiadott AT-parancsok.  

Legközelebb a csatlakozáskor már az itt letárolt adatok szerint fog kapcsolódni a modem. 
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7. lépés: Kis idő múlva, a felbukkanó ablak üzenete jelzi, hogy a konfigurálás befejeződött, a 

modem újraindítása megtörtént. Ekkor nyomjon az OK gombra. 

 

 

8. lépés. Mivel az újraindítás bontotta a kapcsolatot, a képernyő alján, a státusz sorban (5) 

megjelenik a Connection closed üzenet. Az állapot ilyenkor Offline-ra vált. 

 

9. lépés: A modemhez való újra csatlakozáshoz, nyomja meg ismét a Connect gombot. 

Ekkor a modem már az új paraméterek szerint működik, melyet a terminál ablakban (2) 

megjelenő paramétereknél ellenőrizhet (lásd következő, 2. ábra). 
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A kapcsolatot bármikor bonthatja a Disconnect gombbal, és az eszközt csatlakoztathatja a 

fogyasztásmérőhöz. 

 

 

10. lépés: A konfigurálás után áramtalanítsa a modemet, majd szükség esetén, ha a 

modemet RS485 porton keresztül szeretné a fogyasztásmérővel összekötni, állítsa át a 

jumpereket RS485 adatkapcsolati módba. 

 

3.1.7 Beállítások mentése 

Az utoljára használt csatlakozási beállításokat az 

UniTerm® program kilépéskor automatikusan menti, de 

lehetőség van ezen a beállítások kézi mentésére is a 

Settings menü, Save connection settings menüpont 

kiválasztásával. 
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3.1.8 Paraméterek / konfiguráció mentése 

A beállított paramétereket - a későbbi gyorsabb konfigurálás 

érdekében - lementheti a File menü, Save configuration menüpont 

kiválasztásával. Az így keletkezett .cfg fájlt a későbbi könnyebb 

azonosítás érdekében érdemes egyedi névvel elmenteni. 

 

3.1.9 Paraméterek / konfiguráció betöltése 

Amennyiben egymás után több modemet szeretne ugyanazokkal a paraméterekkel gyorsan 

konfigurálni, vagy egy már régebben használt paraméter listát kíván egy modemre feltölteni, 

lehetőség van elmentett konfigurációk (.cfg fájl) újbóli betöltésére. 

1. lépés: A File menü, Load configuration menüpontjának 

megnyomása után válassza ki a használni kívánt, előzetesen 

lementett konfigurációs .cfg file-t. 

2. lépés: Csatlakozzon a modemhez a kívánt kapcsolaton keresztül 

(RS232, CSD vagy TCP/IP)  

3. lépés: Szükség esetén módosítsa a kívánt paraméter értékeket. 

4. lépés: A Write Config gomb megnyomásával töltse fel a paramétereket – a soron 

következő – modemre. 

5. lépés: A modem újraindul. Ellenőrzés képpen a Connect gomb megnyomásával újra 

kapcsolódhat a modemhez, vagy a 2. lépéssel folytatva egy újabb modem paraméterezését 

lehet megkezdeni. 

 

3.1.10 Konfiguráció távoli feltöltése, készülék listából 

Ha korábban megszerkesztett konfigurációt, távoli kapcsolaton 

keresztül szeretne végrehajtani, a megadott lista alapján, 

válassza a Tools menü, Batch Configuration menüpontot. 



 

24 

Ezzel a módszerrel, akár több készülékre is rá lehet küldeni a kiválasztott - .cfg kiterjesztésű 

- konfigurációs fájlt (.cfg File). Tehát megadható, mely készülékekre szeretne azonos 

konfigurációt beprogramozni. 

1. Válassza ki tehát, a betölteni kívánt konfigurációt a jobb felső … gombbal, tallózza 

be. 

2. A végrehajtandó készülékek azonosítóit tartalmazó listát - .csv kiterjesztéssel – töltse 

be a Load list gomb megnyomásával. 

3. Ekkor megjelenik az alsó táblázatos részben a .csv lista fájl tartalma, amit 

módosíthat, bővíthet, és a Save list gombbal el is menthet. 

 

Egy készülékhez megadhat adat hívószámot és IP címet is – de egyik is elegendő. Ha 

adat hívószámot ad meg az eléréshez, akkor be kell állítani a helyi modemet, amiről a 

program a hívást indítja.  
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A képen látható modem olyan WM-E2® modem lehet, amin a GPRS kapcsolat NINCS 

beállítva a művelet idejére, és hozzá tartozó USB adapterrel van csatlakoztatva. 

 

További fontos tudnivalók! 

A SIM kártyának alkalmasnak kell lennie adathívás indítására. A hálózattól függően, 

szükség lehet előzetes konfigurációra! IP kapcsolathoz megfelelő hálózati 

infrastruktúra szükséges, a WM-E2® ehhez nem használható. 

 

4. Ha elkészült a lista szerkesztésével, mentse el a Save list gombbal. 

A feltöltési folyamat indításához nyomjon a START gombra. A szekvencia az első 

készüléktől indul, amelyiknél még nincs eredmény.  

Egy készülék feldolgozása után az eredmény, a táblázatba kerül. 
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Az ablak alsó részében a folyamatindikátor jelzi a feltöltés előrehaladását. 

A Messages ablak üzeneteiben részletes információ található. A folyamatról készülő 

napló fájl generált nevét is itt találjuk, mely a program könyvtárába kerül 

automatikusan elmentésre. 

Igény esetén, bármikor megszakítható a folyamat a STOP gombbal. 

 

Fontos! 

Az egyes lépések közt több idő telhet el, mint az az egyenként indított feladatoknál 

tapasztalható – tehát ez normális jelenség. 

 

3.1.11 Firmware távoli feltöltése, készülék listából 

Ha távoli kapcsolaton keresztül szeretne firmware feltöltést 

végrehajtani, a megadott lista alapján, válassza a Tools menü, 

Batch Firmware update menüpontot. 

 

Ezzel a módszerrel, akár több készülékre is rá lehet küldeni a kiválasztott - .bin kiterjesztésű 

– firmware állományt (FW File). Tehát megadható, mely készülékeket szeretne azonos 

szoftverrel felprogramozni. 

1. Válassza ki tehát, a betölteni kívánt szoftvert a jobb felső … gombbal, tallózza be. 

2. A végrehajtandó készülékek azonosítóit tartalmazó listát - .csv kiterjesztéssel – töltse 

be a Load list gomb megnyomásával. 
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3. Ekkor megjelenik az alsó táblázatos részben a .csv lista fájl tartalma, amit 

módosíthat, bővíthet, és a Save list gombbal el is menthet. 

Egy készülékhez megadhat adat hívószámot és IP címet is – de egyik is elegendő. Ha 

adat hívószámot ad meg az eléréshez, akkor be kell állítani a helyi modemet, amiről a 

program a hívást indítja.  

A képen látható modem olyan WM-E2® modem lehet, amin a GPRS kapcsolat NINCS 

beállítva a művelet idejére, és hozzá tartozó USB adapterrel van csatlakoztatva. 

 

4. Ha elkészült a lista szerkesztésével, mentse el a Save list gombbal. 
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További fontos tudnivalók! 

A SIM kártyának alkalmasnak kell lennie adathívás indítására. A hálózattól függően, 

szükség lehet előzetes konfigurációra! IP kapcsolathoz megfelelő hálózati 

infrastruktúra szükséges. 

1. A firmware feltöltési folyamat indításához nyomjon a START gombra. A 

szekvencia az első készüléktől indul, amelyiknél még nincs eredmény.  

2. Egy készülék feldolgozása után az eredmény, a táblázatba kerül. 

3. Az ablak alsó részében a folyamat indikátor jelzi a feltöltés előrehaladását. 

4. A Messages ablak üzeneteiben részletes információ található. A folyamatról 

készülő napló fájl generált nevét is itt találjuk, mely a program könyvtárába kerül 

automatikusan elmentésre. 

Figyelem! Igény esetén, bármikor megszakítható a folyamat a STOP gombbal. 
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Figyelem! 

A frissítés RS232 (soros) kapcsolaton keresztül viszonylag gyorsan lefut, azonban 

CSD, illetve TCP/IP kapcsolaton keresztül a kis adatátviteli sebesség miatt akár 5-10 

percet is igénybe vehet! 

 

3.1.12 Firmware frissítés (soros porton) 

1. lépés: A modem firmware frissítéshez a Connect gomb megnyomásával csatlakozzon a 

modemhez az RS232 porton keresztül. 

 

2. lépés: Válassza ki a Tools menüből a Firmware Update 

menüpontot. 

 

3. lépés: A megnyíló ablakban a Browse gomb megnyomása után válassza ki a kívánt .bin 

kiterjesztésű firmware állományt. 

 

4. lépés: Nyomja meg az Upload gombot a frissítés indításához. 

 

5. lépés: Megkezdődik a kapcsolódás, amit a Wait for connect… üzenet jelez. 
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6. lépés: Hamarosan elkezdődik a firmware feltöltése, melynek lefutását a folyamat 

indikátor, illetve a kis ablak alján megjelenő Sending file, please wait… üzenet jelzi.  

 

A firmware feltöltés közben a LED-ek változatlanul villognak, majd a telepítés, és 

újraindítás végén kialszanak.  

 

7. lépés: A feltöltés végét a folyamat indikátor végig futása és a kis ablak alján megjelenő 

File transfer successful… üzenet jelenik meg és a Restarting device üzenet, mely jelzi hogy a 

modem újraindítás alatt van. 

 

 

8. lépés: A modem sikeres újraindulását az újabb, Update finished üzenet jelzi. Ekkor a 

modem már az új firmware-el indult újra.  
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9. lépés: Mivel a modem újraindult, a helyi kapcsolat elveszett, ezért a soros kapcsolódás 

gomb Disconnect állásban van. Kapcsolódjon ismét a készülékhez a Connect gomb 

megnyomásával.  

 

A modem ekkor már az új firmware verzió számát jelzi, majd ha a beállítások megfelelőek, 

csatlakozik a hálózatra, a GSM LED gyorsan villogni kezd. A programban megjelennek a 

modem paraméterei, a SIM kártya IP címe és az aktuális térerősség értéke.  

 

3.1.13 Naplófájl mentése 

Az UniTerm® programból való kilépéskor a program megkérdezi, hogy egy naplófájlba 

mentésre kerüljön-e a terminál üzenetek listája.  

Ha menteni szeretné, nyomja meg az Igen gombot és a .log 

kiterjesztésű aktuális naplófájl mentésre kerül az UniTerm® 

program indító könyvtárába. 
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3.2 SMS küldés a mérőről 

A WM-E2® készülék legújabb firmwarének segítségével, a mérő AT-parancsokkal SMS 

üzenetet képes küldeni. Ezt elsősorban riasztásokra, különleges eseményekre érdemes 

bekonfigurálni, a mérő szerint. 

 

3.3 Hibakezelés 

Ha nem sikerül csatlakoznia a soros porton a készülékhez  

Ha a készülék, számítógéphez való csatlakozását követően nem jelenik meg a COM port, és 

az a Windows Eszközkezelőjében sem látható, akkor telepítse fel az FTDI VPC 

meghajtóprogramot a – megfelelő Windows változatú - számítógépre, melyet az alábbi 

oldalról tud letölteni: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 

 

Ha a készülék folyton újraindul - nem tud csatlakozni, vagy konfigurálni 

Ha a csatlakozás nem sikerülne, és jobb felül nem látszik a GSM térerősség (GSM signal 

strength), a Refresh gombra kattintás után sem, vagy a bal oldali ablakba a Timeout és a 

Bootloader üzeneteket kapja, a készülék időnként újraindítja magát (amit a LEDek is 

jeleznek), mivel nem tud csatlakozni a mobilhálózatra.  

Távolítsa el az adatkábelt, és az áramtalanítás után várja meg, amíg kialszanak a LED-ek, 

helyezzen be aktív SIM kártyát, és használjon megfelelő APN nevet! 

Az indítást követően, még rosszul konfigurált készülék esetén is kb. 1 perc áll rendelkezésre 

a firmware cserére vagy a készülék átkonfigurálására, és a csatlakozásra, mielőtt a készülék 

ismét újraindulna. 

 

Ha megszakad a helyi firmware feltöltés 

Ha a készülék újraindítja magát - amit a LEDek is jeleznek - a helyi firmware feltöltés ideje 

alatt, és a firmware feltöltés folyamat indikátora megáll, akkor zárja be az ablakot és a 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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programot is.  

Távolítsa el az adatkábelt, és az áramtalanítás után várja meg, amíg kialszanak a LED-ek. 

Majd helyezzen be aktív SIM kártyát, indítsa el ismét a programot, és használjon megfelelő 

APN nevet, majd csatlakozzon ismét. Az indítást követően kb. 1 perc áll rendelkezésre a 

firmware cserére vagy a készülék átkonfigurálására, és a csatlakozásra, mielőtt a készülék 

ismét újraindulna. 

 

3.4 Modem konfigurálása AT parancsokkal 

3.4.1 Általános tudnivalók az AT parancsokról 

Ez a fejezet a modem által használt standard Hayes™ AT parancsokat mutatja be, melyekkel 

lehetőség van beállítani a készüléket bármilyen terminál program segítségével.  

A modem a konfiguráció során kis- és nagybetűket is használhat, a parancsokat a modem 

8N1 és 7E1 formátumban is fogadja. 

Az AT-parancsok kiadásakor először a modem interfész beállításokat, és a GPRS 

konfigurációt kell elvégezni. 

A GPRS kommunikáció beállításhoz használható 3.4 pontban található táblázatokban 

szereplő AT-parancs szintaktika (pontosvesszővel elválasztva): Parancs;válasz;időtúllépés 

(msec) 

 

A modem kötelező beállítása, Itron® mérő kapcsolódása esetén a következő: 

 AT+0  9600,8,n,1 üzemmód engedélyezése a modem számára 

 AT&W  beállítások mentése 
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3.4.2 AT parancs készlet 

AT+ parancsokat kizárólag önállóan használjon, a parancsokat nem lehet összefűzni! 

AT+ parancs Leírás 

ATA A modem fogadja a bejövő hívást – csak helyi interfész 
A modem a 3. csengetésre válaszol a hívásra. 

ATD Tárcsázás - csak helyi interfész. 
A modem a hálózatra kapcsolódik és hívást kezdeményez a megadott 
telefonszámra pl: ATDT 12345 123456^m 
"D" = tárcsázás, "T" = hanghívás (kompatibilitás miatt), ^m = kocsi vissza. 

ATE 
ATE0 
ATE1 

Parancsvisszhang 
engedélyezés ki 
engedélyezve (visszhang mód) 

ATH Kapcsolat bontása - csak helyi interfész 
Bontja a modem a vonal kapcsolatot. 

ATI Modul azonosítása (válasz pl.: WM-E2 2G V1.40) 

ATO Visszatérés online státuszba - csak helyi interfész 
A modem parancs üzemmódból, adat üzemmódba vált vissza. 

ATQ 
 

ATQ0 
ATQ1 

Csendes üzemmód  
Bekapcsolható, hogy a modem az eredményeket ne küldje el/ne továbbítsa. 
Csendes mód ki – nem küld eredmény 
Csendes mód be – eredményt elküld 

ATV 
 

ATV0 
ATV1 

(Kikapcsolva) jelentése szám 
Olvasható szöveg vagy numerikus szám formátum. 
(Kikapcsolva) jelentése szám 
(Bekapcsolva) jelentése: szöveg 

ATX 
 
 

ATX0 
ATX1 

ATX2.3.4 

Kapcsolódási (CONNECT) eredmény kódok 
A modem által generált kód, kapcsolódás, vagy kapcsolat megszakítás 
esetén. 
Alap eredménykód kiválasztása 
Kiterjesztett eredménykód kiválasztása 
ATX1-nek megfelelő 

ATZ Modem reset 
Újraindítja a modemet, a paraméterek változtatása nélkül. 

AT&C 
 
 

AT&C0 
AT&C1 
AT&C2 

Carrier control 
A paraméter meghatározza a 9 pines RS232C interfész pin 1 (DCD) 
működését. 
Mindig BE 
Fixen erre a beállításra állítva – DCD vonal bekapcsolása, amikor online 
Parancs módban KI – DCD csak akkor van bekapcsolva, ha a modem online 

AT&D 
 
 

AT&D0 
AT&D1 

 
AT&D2 

Meghatározza, a választ, ha a pin 4 (DTR) BE-ről KI állapotra vált az 
adatkapcsolat ideje alatt (A firmware támogatja, de alapértelmezés szerint 
nincs vezetékezve) 
Figyelmen kívül hagyja a DTR vonal státuszát – pl. nincs csatlakoztatva 
DTR BEKI: Parancs üzemmódba vált, az adatkapcsolatot fenntartja. 
(mint a +++ escape szekvencia) 
DTR BEKI: Adatkapcsolat megszakítása (CSD esetén) 
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AT&K 
 

AT&K0 
AT&K3 

Flow-control kiválasztás (A hardver konfigurációnak a beállításokkal meg 
kell egyeznie) 
DCD és DTR vonal használható bejelzésre 
RTS és CTS vonal használható 

AT&V Konfiguráció megtekintése. Válasz üzenet minta: 
DTE SPEED          9600 
DTE FORMAT         N81 
COMMAND ECHO       E0 
RESULT MESSAGES    Q0 
VERBOSE MESSAGES   V1 
EXTENDED MESSAGES  X4 
DTR(C108) OPTIONS  &D0 
DCD(C109) OPTIONS  &C1 
FLOW CONTROL       &K0 
RS485 MODE         #RS485=2 
AUTO ANSWER        S0=3 
SHOW RINGS         S1=1 
INACT. TIMER CSD   S30=6 
INACT. TIMER TCP   S31=12 
PERIODIC RESTART   S32=0 
RETRANSM. FILT.    S34=1 
ATH FIX            S35=0 
OK 

AT#VOLTAGE? Ellenőrzi a tápfeszültséget. 
Kijelzi a tápfeszültséget, és a kapacitor feszültségét 10mV-os egységekben 
Pl. 1000 jelentése 10V. A kapacitor feszültsége max.  4.2V (420). 

AT&F Gyári beállítások visszaállítása 

AT&W Konfiguráció tárolása a nem-felejtő memóriában 
Az AT+ parancsok automatikusan mentésre kerülnek. 

A/ Utoljára kiadott parancs ismételt futtatása 

+++ TIES (Time Independent Escape Sequence) szekvencia 
Ha a modem "online" státuszban van, parancs módba kapcsol át. 
Az ATS35 beállítások szerint vezérli a válaszadást. 

*** Távoli hozzáférés 
Amikor a parancsot kiadják a távolról becsatlakozó modemre, engedélyezi a 
felhasználó számára a modem távoli konfigurálását. 

AT+Gn 
 

AT+G0 
AT+G1 
AT+G3 
AT+G4 

CSD/GPRS üzemmód beállítás 
A kiadott parancsok automatikusan mentésre kerülnek. 
CSD módba kapcsolás 
GPRS figyelési üzemmód bekapcsolása 
GPRS figyelési üzemmód bekapcsolása és AT+0 beállítása 
GPRS figyelési üzemmód bekapcsolása és AT+1 beállítása 

AT+I Válaszként adja a modem típusát, firmware verzióját és a helyi beállításokat 
Pl.: WM-E2 2G BG2-E v1.05 Q0 +0 G0/0 P1 

AT+IP? Válaszként visszaadja a GPRS kapcsolat aktuális IP címét és port számát 
IP: 192.168.0.100:6001 

AT+R Reseteli a modemet és 10 másodperces tápelvételt okoz 

AT+S 
 

Aktuális térerősség kijelzése 
Ki / Be kapcsolható: off / on (alapétréke: ki (off)). 
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Remote AT+S Az utoljára érzékelt térerősség értékét adja vissza 

AT+n 
 
 
 
 

AT+0 
AT+1 
AT+2 
AT+3 
AT+4 
AT+5 
AT+6 
AT+7 

Baud rate / paritás beállítása - RS232/RS485 porthoz 
Ha nincs paritás megadva, a GSM modul még mindig válaszolni fog az AT 
parancsokra a paritás Even értéke szerint. A kiadott parancs automatikusan 
mentésre kerül. 
 Baud Paritás 
 9600 N81 
 9600 E71 
 4800 N81 
 4800 E71 
 2400 N81 
 2400 E71 
 1200 N81 
 1200 E71 
(N = Nincs , E = Even, 7 vagy 8 stop bit száma) 

AT#RS485=n 
 

n=2 
n=4 

A beállítást az RS-485 kábel lábkiosztás szerint kell elvégezni. A kiadott 
parancs automatikusan mentésre kerül 
2-vezetékes RS485 
4-vezetékes RS485 

AT#S0=n A beállítás felülírja az S0 beállítást. Ha annak értéke S0=0, más szóval, az auto-
válaszadást akkor is bekapcsolhatja ha a készülék ATS0=0 parancsot ad vissza. 
A kiadott parancs automatikusan mentésre kerül. 

AT#LOAD= Firmware frissítése 

 

3.4.3 Parancsok, melyek csak a helyi interfészre adhatóak ki 

 

AT+ parancs Leírás 

AT+CBST? Jelátviteli formátum lekérdezése 
Mobil hálózati kommunikációs csatornáról ad információt.  
Válasz: 7,0,1 (9600 bps sebesség, aszinkron, nem-transzparens). 

AT+CBST=n,0,1 
n=0 
n=4 
n=6 
n=7 

n=70 
n=71 

CBST megváltoztatása 
analog auto baud (automatikus sebesség választás) 
V.22bis 
V.32 
V.32 
V.110 vagy X.31 
V.110 vagy X.31 

AT+CPIN? SIM kártya PIN-kód státusz lekérdezése 

AT+CLCC Aktuális CSD híváslista lekérdezése 

AT+COPS Mobil operator (szolgáltató) és hálózati regisztráció státusz lekérdezése 

AT+CIMI Nemzetközi mobil előfizető azonosító (IMS) lekérdezése 

AT+CGSN IMEI szám lekérdezése 
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3.4.4 Modem eredmény kódok 

 

Szám (VO) Válasz (V1) Jelentés 

1 OK A parancs hiba nélkül lefutott 

2 CONNECT Kapcsolódva 

3 RING Csörgetési jelzés detektálva 

4 NO CARRIER Carrier elveszett vagy nincs jelen 

5 ERROR Hibás parancs 

6 NO DIAL TONE Tárcsahang nem detektálható 

7 BUSY Foglalt jelzés detektálható 

8 NO ANSWER Nincs válasz a távoli modemtől 

 
 
 
 
 

3.4.5 TCP/IP (GPRS) kapcsolat beállítása 
 

Ellenőrizze a modem válaszadást az AT+I parancs kiadásával és az arra kapott válasszal! 

A TCP/IP (GPRS) kapcsolat beállításához az alábbi parancsok kiadása szükséges: 

AT+ parancs Leírás 

AT+Gn 
 

 
AT+G0 
AT+G1 
AT+G3 
AT+G4 

CSD/GPRS üzemmód beállítás 
A kiadott parancsok automatikusan mentésre 
kerülnek. 
CSD módba kapcsolás 
GPRS figyelési üzemmód bekapcsolása 
GPRS figyelési üzemmód bekapcsolása és AT+0 
beállítása 
GPRS figyelési üzemmód bekapcsolása és AT+1 
beállítása 

AT+CGDCONT=1,"IP","APNNEV" Helyettesítse az APNNEV részt a használandó APN 
névvel 

AT#USERID="username" Írja be az APN felhasználói nevet (amennyiben 
szükséges) 

AT#PASSW="password" Írja be az APN jelszót (amennyiben szükséges) 

AT#TCPPORT=<port_number> Írja be a TCP/IP port számot (1024-65534) 

AT#sktsav Az új GPRS beállítások érvényre juttatása, azonban 
fenti parancsok kiadásuk után e nélkül is 
automatikusan mentésre kerülnek. 

AT+CGDCONT? Az aktuális APN beállítás ellenőrzése 
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3.4.6 TCP/IP (GPRS) Listen / figyelő üzemmód beállítása  

A 3.2.5. pont APN beállításain felül állítsa be az alábbiakat: 

 AT+G1 (vagy G3,G4)   Aktiválja a TCP/IP (GPRS) Listener módot 

Ezt követően a modem kész a GPRS kapcsolódásra. Amint kapcsolódott a hálózatra, 

újraindul, visszavált GPRS listen módba és készen áll a következő kapcsolódásra.  

Ha a modem lekapcsolásra került, menti a beállításait, újra bekapcsoláskor GPRS 

üzemmódban tér vissza. 

A modem mintegy 2 perccel az indítást követően (vagy hálózati hiba megszűnése után) kész 

a GPRS kapcsolódásra.  

Az aktuális státusz az AT+I és AT+IP? parancsokkal monitorozható, ellenőrizhető. 

A kapcsolat lezárása után, a következő CSD vagy GPRS kapcsolódás legalább 1 perccel 

később lehetséges. 

A modem CSD módban még mindig elérhető, akkor is, ha a beállított GPRS szolgáltatás nem 

elérhető, kivéve, ha időben megpróbálja helyreállítani a GPRS kapcsolatot. 

 

3.4.7 Távoli konfiguráció CSD adathívással 

A GPRS üzemmód távoli bekapcsolásához szükség van a számítógépéhez egy SIM kártyára 

(és aktivált CSD / GPRS szolgáltatásra), valamint az alábbi pontok beállítására. 

Használja az ATE1V1Q0 parancsot a csendes mód kikapcsoláshoz.  

Mentse a beállításokat az AT&W paranccsal. 

Csatlakozzon távolról a modemre terminal emulator programmal (használja az 

ATDxxxxxxxxxx parancsot, ahol xxxxxxxxxx a távoli modem SIM-kártyájának hívószáma). 

Amikor visszakapta a CONNECT üzenetet a terminál programban, írja be az alábbi 

parancsokat: 

Amennyiben nem ismeri az érvényben lévő APN beállításokat, alkalmazza az 

alábbiakat: 
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 *** - távoli parancs mód beállítása (limitált számú parancs kiadására) 

 AT+(command) - írja be a "module" parancsot – az APN, APN felhasználónév és APN 
jelszó távoli beadásához. 

 Várjon néhány másodpercet, amíg OK üzenetet nem kap vissza.   

 Adja ki a következő parancsokat: 

 AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet”  - APN megadása (pl. “internet”), melyet a mobil  
szolgáltató ad meg a SIM-kártyához 

 AT#USERID=”username”  - USERID felhasználó név (“username”) megadása, amit 
a mobil szolgáltató ad meg a SIM-kártyához 

 AT#PASSW=”password”  - PASSWORD jelszó (“password”) megadása, amit a mobil 
szolgáltató ad meg a SIM-kártyához 

 AT#SKTSAV – Az új beállítások alkalmazása 

 AT&W – mentse a parancsokat 

 Hálózati kapcsolat bontása a +++ paranccsal, melyet ATH parancs követ. 

 Távoli modem újracsatlakoztatása, távoli parancs megadása *** -val 

 Használja az AT+G1 parancsot a GPRS mód bekapcsolására. 

 

 

Amennyiben a modem már a megfelelő APN és APN felhasználó név, APN jelszó 

szerint működik, alkalmazza az alábbi parancsokat: 

 *** - távoli parancs módba lépés (limitált számú parancs kiadására) 

 AT+G1 - GPRS mód bekapcsolása 

FIGYELEM! Ha a modemet AT+G1 (GPRS listen) módba kapcsolta a kikapcsolásig, vagy 

ismételt bekapcsolásig ebben a módban marad.  

Tápfeszültség elvétele esetén, újra inicializálja a modemet, majd ismét ebben a módban 

folytatja a működését. A kommunikáció lezárása után, a socket zárásra kerül, a modem 

ismét listening (figyelő) módba kerül és kész a következő kapcsolatra. A GPRS socket 

bármikor megszakítható egy bejövő CSD hívással. Amint a hívás véget ért, a modem ismét 

listening módban helyezi a socketet. 

Lekapcsolódás a távoli modemről, az alábbi parancsok használatával: 

 +++ 

 ATH 

vagy távolítsa el a kapcsolódásra használt modemet számítógépről. 

A Listen (figyelő) port alapértelmezés szerint: 65000. 
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TCP/IP módban is távoli parancs módba léphet, ha a modem TCP/IP konfigurálása 

megtörtént, és a szolgáltatás már elérhető. 
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4. Fejezet: Függelék 

CSD 

A CSD a mobilinternet alapvető adatátviteli technológiája. Vonalkapcsolt mobilinternetnek is 

- time division multiple access (TDMA) -hívják, mivel egy telefonszámot kell betárcsázni a 

használatához. A névleges adatátviteli sebessége 9,6 kbit/s.  

 

GSM 

GSM (Global System for Mobile Communications, eredetileg Groupe Spécial Mobile) az 

Európai Távközlési Szabványok Intézete (ETSI) által kifejlesztett szabvány 

a mobiltelefonok által használt második generációs digitális cellás hálózatok protokolljainak 

leírására, mint a mobil távközlés globális szabványa. Eredetileg kétirányú hangátvitelre 

szolgáló digitális, kapcsolat alapú hálózatot írt le.  

 

GPRS 

A GPRS (General Packet Radio Service) egy csomagkapcsolt, IP-alapú mobil adatátviteli 

technológia. A szolgáltatók adatmennyiség (kilobájt) alapján számlázzák ki. A GSM 

kiterjesztése, további szolgáltatások bevonásával. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/CSD
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vonalkapcsolt&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_division_multiple_access
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1vk%C3%B6zl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/IP

