
GsmAlarm-600 programinės įrangos pakeitimai ir papildymai. 

 

 

Versija 2.00 (2018.02.15) 

 
1. Galimybė keisti testinio PING signalo, siunčiamo į saugos tarnybą SIA DC-09 protokolu, 

pasikartojimo periodą. 
 

2. Smulkūs pataisymai ir papildymai. 
 
Svarbu!  

� Programavimui naudokite programos GaProg  1.17 arba naujesnę versiją. 
 

 

Versija 1.07 (2017.09.18) 

 
3. Papildomi matavimo režimai. Galima prijungti drėgmės, 4-20 mA arba kitokius analoginius 

jutiklius. Programuojama matavimo skalė. Vienam jutikliui galima priskirti neribotą kiekį 
išplėstinių zonų. 
 

4. Smulkūs pataisymai ir papildymai. 
 
Svarbu!  

� Programavimui naudokite programos GaProg  1.16 arba naujesnę versiją. 
 

 

Versija 1.06 (2016.09.09) 

 
5. Nauja opcija, valdant sistemą per SmartCloud serverį. Įjungiant arba išjungiant apsaugos režimą, 

reikalaujama įvesti saugos kodą (tokį pat, kaip valdant klaviatūra). Šią opciją galima aktyvuoti 
programa GaProg (Sistemos parametrai -> GPRS -> SmartCloud serveris -> Naudoti saugos kodą) 
arba SMS komanda SCON7 (jeigu leidžiama valdyti PGM išėjimus), SCON5 (jeigu valdyti PGM 
išėjimus draudžiama). 
 

6. Programuojamų išėjimų įjungimas arba išjungimas fiksuojamas įvykių sąraše. Jeigu išėjimą valdo 
vienas iš vartotojų ALRNR1-ALRNR5, įvykių sąraše matomas vartotojo vardas ir valdomo 
išėjimo pavadinimas. Vartų valdymo režime (valdant išėjimą trumpu skambučiu), įvykių sąraše 
matomas skambinusiojo vartotojo telefono numeris ir vardas (toks, koks įrašytas SIM kortelėje). 
GsmAlarm-600 atmintis talpina 512 įvykių, serverio atmintis - dar 1024 įvykius.   

 
Svarbu!  

� Programavimui naudokite programos GaProg  1.15 arba naujesnę versiją. 
 

 

Versija 1.05 (2016.08.26) 

 
7. Saugos tarnybai GPRS kanalu perduodamų duomenų kodavimas AES128, AES192 arba AES256 

algoritmu. 
 

8. Naujas išėjimo valdymo režimas, kai išėjimas susietas su įėjimu. Suveikus zonai, išėjimas keičia 
būseną ir lieka toje pačioje būsenoje iki sekančio zonos suveikimo (trigerio režimas).  

 
9. Papildomos SMS komandos SmartCloud režimo konfigūravimui. Nuotoliniu būdu galima 

aktyvuoti  arba deaktyvuoti apsaugos įjungimo/išjungimo ir PGM išėjimų valdymo per 
SmartCloud serverį funkciją. 

 



10. Smulkūs pataisymai ir papildymai. 
 
Svarbu!  

� Programavimui naudokite programos GaProg  1.14 arba naujesnę versiją. 
 

 

 

Versija 1.04 (2016.05.13) 

 
11. SmartCloud serverio funkcija. Stebėti ir valdyti įrenginį galima iš bet kokio išmaniojo telefono 

arba kompiuterio, turinčio prisijungimą prie interneto ir standartinę internetinę naršyklę. Įrenginys 
yra pastoviai prisijungęs prie SmartCloud serverio sc.eltech.lt , vartotojas gali bet kada prisijungti 
prie to paties serverio ir stebėti bei valdyti apsaugos sistemą. 
 

12. Duomenų perdavimas saugos tarnybai internetu, GPRS kanalu, SIA IP DC-09 protokolu. 
 

13. Papildomas išėjimų režimas sričių statuso indikacijai (jeigu nenaudojama klaviatūra ir naudojamos 
dvi sritys).   

 
14. Smulkūs pataisymai ir papildymai. 
 
Svarbu!  

� Programavimui naudokite programos GaProg  1.13 arba naujesnę versiją. 
 

 

Versija 1.03 (2015.09.14) 

 
15. Veikia su bevieliu moduliu WLM-600-433. 
16. Galima prijungti dvilaidžius gaisro jutiklius. 
17. 24 valandų taimeris pakeistas į savaitinį taimerį. 
18. Papildomas informavimas apie zonos gedimą. Jeigu 24 valandų sabotažo aptikimas išjungtas, 

zonos gedimo ir gedimo panaikinimo atveju vartotojui siunčiamos SMS žinutės. 
19. Papildomas balso pranešimas, jeigu nepavyksta išsiųsti SMS žinučių arba skambinti (SIM kortelės 

sąskaitoje trūksta pinigų). Paskambinęs GsmAlarm numeriu, vartotojas girdi priminimą patikrinti 
SIM kortelės sąskaitos likutį. 

20. Klaviatūros mygtuko      funkcijų konfigūravimo galimybė. 
21. Papildoma opcija, leidžianti sukeisti vietomis 1K ir 2.2K varžas, jeigu įėjimas veikia ATZ režime. 
 
Svarbu!  

� Programavimui naudokite programos GaProg  1.11 arba naujesnę versiją. 
� Atnaujinkite MicroSD kortelėje esantį balso pranešimų katalogą. 

 

Versija 1.02 (2015.03.18) 

 
1. Pakoreguotas sričių valdymas klaviatūra, kai vienu kodu valdomos abi sritys. 
 

 

Versija 1.01 (2015.02.18) 

 
Pradinė programinės įrangos versija. 


