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SmartLAN 

Internetmodul 

 

A SmartLAN/G és SmartLAN/SI modulokon használt system-on-chip rendszer lehetővé teszi az INIM SmartLiving 

behatolásjelző központok számára a pont-pont hálózati összeköttetést, valamint a nagysebességű Internetkap-

csolatot. 

A SmartLAN modul minden funkciójának beállításához szükséges lehet a hálózat rendszergazdájával való előzetes 

egyeztetésre is, mivel a működési paraméterek függnek a csatlakoztatott hálózat beállításaitól is. 

 

 

  

A RJ45 LAN csatlakozó 

B DB9 soros port csatlakozó 

C 
AUX tápfeszültség bemenet 

csatlakozó (csak a 
SmartLiving515 központokhoz) 

D SD kártya helye 

E Reset nyomógomb 

F Reset áthidalások 

G 
Modul tápfeszültség visszajel-

ző LED 

H 
Modul – központ kommuniká-

ciót visszajelző LED 

I Tápfeszültség LED 

L 10Mbps hálózat LED 

M 100Mbps hálózat LED 

N Hálózati ütközés LED 

O Földelő csavar helye 

P SD kártya (nem tartozék!) 

Telepítői és 

programozási 

útmutató 

SmartLAN/SI – elölnézet SmartLAN/SI – hátulról 

SmartLAN/G – elölnézet SmartLAN/G – hátulról 

Fontos! A SmartLAN modul szereléséhez nézze át a SmartLiving központ Telepítői és programozási útmutatóját is. 
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Tulajdonságok 
Mindkét modul lehetővé teszi a SmartLiving köz-

pontok beállításainak programozását LAN hálózaton 

keresztül a SmartLeague program használatával. 

A SmartLAN/G modell ezen felül elérhetővé teszi a 

felhasználó számára a következőket: 

 e-mail üzenetküldés csatolmánnyal, meghatá-

rozott események hatására 

 A központ vezérlése bármilyen számítógépről 

távolról, egy böngésző segítségével (pl.: Explorer, Firefox, Opera, Safari) a modul webszerverén keresztül. 

Azonosítás után a webszerveren lehetséges: 

o zónák állapotának megjelenítése, valamint zónák áthidalása 

o területek állapotának megjelenítése, valamint működési módjának megváltoztatása 

o időzítők megtekintése 

o kimenetek vezérlése 

o eseménymemória kiolvasása 

o virtuális kezelőegység használata (a rendszerhez csatlakoztatott kezelőegység virtuális mása), amelyről 

lehetséges területek be- vagy kikapcsolása, zónák áthidalása ill. áthidalás megszüntetése, kimenetek 

be- vagy kikapcsolása, ill. a riasztások leállítása és törlése. A webszerver használatáról bővebben nézze 

át a központ Felhasználói leírását. 

A SmartLAN/G internetmodul beállítása 

(csak PC-ről lehetséges!) 
A SmartLAN/G internetmodul beállítása megtörténhet bármi-

lyen számítógépről, amely SmartLeague programot futtat. 

A SmartLAN/G modul SmartLiving központhoz való beállításához 

kövesse az alábbi lépéseket: 

1. A kezelőegység felhasználói menüjében válassza ki: 
Engedélyez, tilt → Internet elérés 

Majd a belépés után engedélyezze az internet el-

érést a  nyomógombbal. 

2. A SmartLeague programban nyissa meg 

a szerkeszteni kívánt SmartLiving ügyfe-

let. 

3. A program menüsorában válassza a 

Beállítások, majd a Program jellemzői-

nek beállítása pontot. 

4. A megjelenő ablakban a Kommunikációs 

csatorna résznél válassza ki a 

SmartLAN/G pontot. 

5. Az IP cím mezőben töltse ki a 

SmartLAN/G modul jellemzőit, amellyel 

kommunikálni szeretne. 

 IP cím: írja be az IP címet, majd ket-

tőspont karaktert követve a kom-

munikációs portot, ha az nem az 

alapértelmezett 5004. 

 Felhasználó név 

 Jelszó 

Technikai jellemzők 
SmartLAN/

SI 
SmartLAN/

G 
Tápfeszültség 12Vdc 

Maximális áramfelvétel 70mA 90mA 

Működési hőmérséklet-
tartomány 

-5°C / +40°C 

Méretek [mm] 81 x 54 x 25 mm 

SD kártya maximális 
kapacitása 

- 2GB 

Titkosítás 8bites AES-128bit 

Programozott 
jellemzők 

Alapérték 

IP cím 192.168.1.92 

Alhálózati maszk 255.255.255.0 

Felhasználónév admin 

Jelszó pass 

Kommunikációs port 5004 

Web port 80 

Átjáró 192.168.1.92 

DNS 192.168.1.92 
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6. Nyomja le a  gombot. 

7. Ha a fizikai csatlakozás megfelelő, akkor a SmartLeague program felépíti a kapcsolatot a SmartLAN/G modul-

lal. 

8. A bal oldali fa menüben válassza ki a SmartLAN beállítások pontot. 

Ha szükséges, akkor a központ beállításainak letöltésével  megtekinthetőek a SmartLAN beállításai, és ha 

kell, módosíthatóak azok. A feltöltés  ikonra kattintva elmenthetőek a változtatások a modulba. 

 

9. A Paraméterek beállítása fül alatt 3 választási lehetőség található (a képernyő tetejéhez közel – LAN kártya, 

Kapcsolatok, e-mail beállítások), ezek jelentése a következő: 

LAN kártya – itt lehetséges a LAN beállítások módosítása (fenti ábra). 

 Csatlakozási paraméterek 

o IP cím 

o Kommunikációs port 

o Webszerver port 

o Alhálózati maszk 

o Átjáró 

o DNS 

Megjegyzés: ha itt megváltoztatja az IP címet, akkor vissza kell lépni a Beállítások, Program jellemzőinek 

beállítása menübe, és újra beírni az itt megadott IP címet (előző oldal 3-4-5. pontjai). 

 Ügyfél 

o Felhasználónév 

o Jelszó – a  gombra kattintva megjeleníthető vagy elrejthető a beírt jelszó  
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 e-mail beállítások 

o Tárgy – ez az e-mail üzenet fejléce. Minden e-mail üzenet, amelyet a SmartLAN/G modul küld ezt a fejlé-

cet fogja tartalmazni, valamint az esemény típusát. Például, ha a „SmartLiving 1050 központ próba” szö-

veg kerül beírásra ebbe a mezőbe, és zónariasztás történik, akkor a zónariasztás hatására küldött e-mail 

üzenet tárgya a következő lesz: „SmartLiving 1050 központ próba *zónariasztás+”. 

o Feladó – ez a mező tartalmazza a feladó címét. 

o Mail szerver – itt kell megadni a kimenő levelek SMTP kiszolgálójának címét. 

o Port – a kimenő levelek SMTP kiszolgálójának portja. 

o Felhasználónév 

o Jelszó 

 Dinamikus DNS 

Ha dinamikus IP címmel rendelkezünk, akkor hasznos lehet egy domain név, amire hivatkozva bármikor elér-

hető a SmartLAN/G mondul az interneten keresztül. A SmartLAN/G modul a dyndns.org, a freedns.afraid.org 

és a no-ip.com szolgáltatókat támogatja. 

A dyndns.org oldalra regisztrálva (http://www.dyndns.org) egy személyes, harmadik szintű Internet nevet 

kapunk (pl.: otthonom.dyndns.org), személyes hozzáférési névvel és jelszóval. A SmartLAN/G internetmodul 

ezeket az adatokat fogja használni, hogy a dinamikus IP cím elérhető legyen statikus (állandó) domain név-

vel. Az interneten a modul a kiválasztott domain néven lesz elérhető. 

o Domain – a kiválasztott szolgáltatónál beállított domain név (pl.: otthonom.dyndns.org). 

o Felhasználónév – a kiválasztott szolgáltatónál a regisztráció során beállított felhasználónév. 

o Jelszó – a kiválasztott szolgáltatónál a regisztráció során beállított jelszó. 

o Minden frissítése – másodpercekben megadott idő, amely alatt SmartLAN/G modul dinamikus IP cím 

frissítést elvégzi. 

 

Kapcsolatok – itt lehetséges megadni 20 e-mail cí-

met. A megadott címek elmenthetőek a program jelen 

ablakában, de megváltoztathatóak a programban más-

hol is (részletek később). 

 

 

e-mail beállítások – ebben az ablakban lehetséges az események hatására küldött e-mail üzenetek beállítása. 

 

Megjegyzés: az e-mail küldés 

csak olyan események esetén 

lehetséges, amelyek tárolásra 

kerülnek az eseménynaplóban! 

 

 

 

 

 Eseménytípus – az e-mail küldéshez programozni kívánt azonos típusú események csoportjának kiválasztása 

lehetséges itt (pl.: zónariasztás, zónaszabotázs, területriasztás, stb.) A kiválasztott eseménytípushoz tartozó 

összes esemény megjelenítésre kerül a listában. 

 Esemény kezdetén és Esemény végén – az események kezdetéhez és végéhez tartozó ablakok azonos para-

méterek beállítását teszik lehetővé.  

http://www.dyndns.org/
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 Vál. (Választ) – az opció engedélyezett állapotában (engedélyezni 

a kívánt négyzetre kattintva lehetséges) kerül küldésre az ese-

ményhez tartozó e-mail, a kiválasztott címzetteknek, a beállított 

üzenettel és csatolmányokkal. 

Lehetséges az eseménytípuson belüli összes esemény kiválasztá-

sa, a „Vál.” oszlop fejlécére történő kattintással, ahogy a jobb ol-

dali ábrán látható. 

 Napló – az opció engedélyezett 

állapotában az eseménynapló 

bejegyzésének másolata (aho-

gyan az az eseménynaplóban 

szerepel) beillesztésre kerül az 

elküldött e-mail üzenetbe. 

 Címzett – a kívánt eseményhez 

tartozó mezőre duplán kattint-

va megjelennek az előzőleg be-

állított (a kapcsolatok mezőben 

beállított) címzettek. Az ablak-

ban lehetséges az adatok mó-

dosítása is. Az ablakhoz tartozó 

3 gomb működése: 

o Alkalmaz – ezzel lehetsé-

ges a címzetteket hozzáad-

ni vagy elvenni a listából a 

kiválasztott eseményhez. 

o Az eseménytípus összes eseményére alkalmaz – az eseménytípuson belül az összes engedélyezett 

(„Vál.” oszlopban kiválasztott) eseményhez hozzáadja vagy elveszi a listában megjelölt címzetteket. Az 

esemény kezdetéhez és végéhez külön beállítás tartozik! 

o A központ összes eseményére alkalmaz – az összes eseménytípus összes engedélyezett eseményéhez 

hozzáadja vagy elveszi a listában megjelölt címzetteket. Az esemény kezdetéhez és végéhez külön beállí-

tás tartozik! 

Ha az Eseménytípus összes eseményére alkalmaz gombot nyomjuk le, akkor a példa szerint zónariasztás 

esetén Currer Bell e-mail üzenetet kap, ha a „Központ T01” és „Központ T02” zónák riasztanak. Ha azonban 

az Alkalmaz gomb kerül lenyomásra, akkor Currer Bell csak a „Központ T01” zóna riasztása esetén fog e-mail 

üzenetet kapni, mivel ez az esemény van kiválasztva. 

 Üzenet – itt lehetséges az e-mail üzenet 

szerkesztése. A kívánt eseményhez tartozó 

mezőre duplán kattintva megnyitható az 

Üzenet szerkesztő ablak (jobb oldali ábra). 

Minden üzenet maximum 512 karakter hosz-

szú lehet, és tartalmazhat linkeket is. Az Al-

kalmaz, az Eseménytípus összes eseményére 

alkalmaz és A központ összes eseményére 

alkalmaz gombok működése azonos az elő-

zőekben leírtakkal. Az egérmutatót az Üzenet 

mező fölé húzva gyorstippszerűen megjelenik 

az üzenet teljes szövege.  
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 Csatol -–minden e-mailhez csatolható fájl a SmartLAN/G modulba helyezett SD kártyáról. A kívánt esemény-

hez tartozó mezőre kattintva megnyitható az SD kártya tartalma. 

Megjegyzés: ha csatolmányt 

akar helyezni az e-mail üzenet-

hez, győződjön meg róla, hogy 

az SD kártya be van helyezve a 

SmartLAN/G modul megfelelő 

aljzatába (1. oldal táblázata – 

D rész). 

 

o Az  ikonnal lehetséges megnyitni egy fájlböngésző ablakot, és abban kiválasztani fájlokat, amiket az 

SD kártyára akarunk másolni. 

o Az  ikonnal lehetséges törölni a kiválasztott fájlokat az SD kártyáról. 

o Az  ikonnal lehetséges az SD kártya tartalmának frissítése. 

o Az Alkalmaz, az Eseménytípus összes eseményére alkalmaz és A központ összes eseményére alkalmaz 

gombok működése azonos az előzőekben leírtakkal. 

10. Ha az összes szükséges beállítást elvégezte, töltse fel az adatokat a SmartLAN/G internetmodulba (  ikon). 

Megjegyzések: minden e-mail üzenetküldéssel kapcsolatos beállítást a SmartLAN/G modul memóriája fog tárolni, 

nem a központ! 

Az e-mail üzenetküldés esetén nincs garantált kézbesítés, sem garantált kézbesítési idő. Ezt figyelembe kell venni 

a rendszer biztonságával kapcsolatban. 

 

A SmartLAN/SI internetmodul beállítása (csak PC-ről lehetséges!) 
A SmartLAN/SI modul kizárólag a SmartLeague programmal programozható és használható. 

A SmartLAN/SI modul SmartLiving központ-

hoz való beállításához kövesse az alábbi lé-

péseket: 

1. A SmartLeague program menüsorában 

válassza a Beállítások, majd a Program 

jellemzőinek beállítása menüpontot. 

2. A megjelenő ablakban a Kommunikációs 

csatorna résznél válassza ki a 

SmartLAN/SI pontot. 

3. Ha szeretné titkosítani az adatokat: 

 jelölje be az Adat titkosítás pontot. 

 a kezelőegységről a programozói 

menüben válassza ki: 
Általános beáll. → 
adat titkosítás 

 Az opció a  nyomógombbal en-

gedélyezhető. 

4. Klikkeljen a  gombra a 

SmartLAN/SI modul paramétereinek be-

állításához. A megjelenő ablak angol 

nyelvű lesz! 
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5. Kattintson a  gombra a hálózatban található SmartLAN/SI modulok megkereséséhez. Ha a program talált 

elérhető modult, akkor az megjelenik a listában. 

6. Nyomja le a Network (hálózat) gombot a hálózat beállításaihoz. 

7. Az IP Configuration Method (IP konfigurációs módszer) résznél kattintson a Staticra (Statikus). 

8. Az ablakban ezek után állítsa be a következőket: 

 Local IP (helyi IP cím) 

 Port 

 Subnet (alhálózati maszk) 

 Gateway (átjáró) 

9. Az Operation mode (működési mód) résznél válassza a Server (kiszolgáló) pontot. 

10. Ha meg szeretné változtatni a jelszót, akkor válassza ki az Option (opciók) fület, és a Password (TCP Server) 

(Jelszó (TCP kiszolgáló)) mezőnél kattintson az Enable (engedélyez) gombra, majd írja be az új jelszót (maxi-

mum 8 karakter). 

11. Ha a beállításokkal elkészült, akkor kattintson a gombra a SmartLAN/SI modulra való feltöltéshez, 

mentse el az adatbázist, majd zárja be az ablakot. 

12. Ha megváltoztatta az IP címet és a jelszót, akkor a Program jellemzőinek beállítása ablakban állítsa be az új 

címet és jelszót. 

13. Nyomja le a  gombot. 

Gyári alapbeállítások visszaállítása 
A SmartLAN/G internetmodulon található áthidalás gyárilag az alapértelmezett 

állásban található (1. oldal táblázata – F rész), ahogyan az az ábrán is látszik. 

A SmartLAN beállításainak törléséhez kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Helyezze át az áthidalást az alapértelmezett (közép) állásból a 

„RELOADER” helyzetbe. 

2. A középső, kék LED 10 másodpercig villog. 

3. Miután a kék LED abbahagyta a villogást, helyezze vissza az áthidalást az 

alapértelmezett helyzetbe. 

A SmartLAN/SI modulnál nem lehetséges visszaállítani a gyári értékeket, viszont a „RESET” nyomógombbal (1. 

oldal táblázat – E rész) újraindítható a mikroprocesszor.  

Alapértelmezett állás 

„RELOADER” állás 
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MELLÉKLETEK 

A hálózat beállításai 
Minimum követelmények: 

 1 router és/vagy modem Internetkapcsolattal. A routernek / modemnek képesnek kell lenni port átirányítás-

ra, hogy a külső csatlakozásokat kezelni tudja. 

 1 SmartLAN internetmodul a routerhez / modemhez kapcsolva. 

Ezeken kívül szükséges lehet egy PC a SmartLeague program legújabb változatával a SmartLAN modul beállításá-

hoz (pont-pont vagy routeren keresztüli kapcsolatban). 

A TCP/IP kapcsolat beállításához ismerni kell a hálózat beállításait, valamint bővebb ismeretekkel kell rendelkezni 

a hálózati és TCP/IP beállítások területén. Szükség esetén kérjen segítséget a hálózat rendszergazdájától vagy a 

forgalmazótól. 

IP cím - az IP cím egyértelműen azonosítja a hálózatban lévő eszközöket, így pl. egy iroda hálózatában a PC-ket. 

A SmartLAN modulok címe statikus, ami azt jelenti, hogy csak a beállított címet használják, nem kaphatnak IP 

címet automatikusan. Ha az alapértelmezett IP címtől (192.168.1.92) el akar térni, akkor azt a SmartLeague prog-

ram beállításaiban teheti (leírás az előző fejezetekben). A PC-nek, amellyel meg akarjuk változtatni az alapértel-

mezett beállítást, azonos címtartományban kell lennie a SmartLAN modullal (192.168.1.xxx, xxx nem lehet 92!). 

Alhálózati maszk – meghatározza azt az IP címtartományt, amely kommunikálni tud a SmartLAN modullal. 

Az alhálózati maszkot a rendszergazda adja meg. Az alapértelmezett 255.255.255.0 értékkel a SmartLAN minden 

eszközzel kommunikálhat a hálózatban, amelynek címe 192.168.1.xxx (alapértelmezett IP cím beállításnál!) 

TCP/IP port – ezzel azonosítható egy-egy szolgáltatás, amelyet a hálózatban használunk. 

A SmartLAN modulok két TCP/IP portot használnak: 

 A webszerver hozzáféréshez (csak a SmartLAN/G modul esetében) használt alapértelmezett port: 80 

 A programozáshoz használt (fel- és letöltéshez) alapértelmezett kommunikációs port: 5004 

Átjáró (gateway) – az az IP cím, amely átengedi a helyi hálózat és az Internet közötti adatforgalmat. Alapértel-

mezés szerint az átjáró a router IP címére mutat (pl.: 192.168.1.1). Az átjáró címének azonos címtartományban 

kell lennie a helyi hálózatban használt IP címekkel. 

DNS (Domain Name Server) – annak a kiszolgálónak (szervernek) az IP címe, amely az internet neveket (domain 

neveket) IP címre fordítja (pl.: a www.google.com IP címe: 209.85.129.99). A DNS IP címet az Internetszolgáltató 

adja meg, így a hálózat rendszergazdájától kérhető. 
 

A router beállítása 
A SmartLAN modulhoz való külső (interneten át történő) hozzáféréshez ismerni kell a router publikus (külső) IP 

címét, amelyet az Internetszolgáltató ad meg. Ez az IP cím lehet statikus vagy dinamikus, és meghatározza az 

Interneten át történő elérés módját is: 

 Dinamikus publikus IP cím: csatlakozás után, vagy meghatározott időközönként a szolgáltató megváltoztatja 

a routerhez rendelt publikus IP címet. Emiatt nem lehetséges a routerhez való külső hozzáférés (mivel nem 

ismerjük a megváltozott IP címet, ill. nem tudjuk, hogy milyen időközönként történik változás). 

Ha dinamikus publikus IP cím mellett akarjuk használni a routert, akkor a külső hozzáféréshez szükséges egy 

olyan szolgáltatás, amely a dinamikus (változó) publikus IP címet összeköti egy állandó internet névvel 

(domain névvel). Ilyen szolgáltatás pl. a www.dindns.com, www.no-ip.com. A szolgáltatásra való regisztrálás 

után be kell állítani a routerben a regisztrált adatokat (pl.: felhasználónév, jelszó, domain név, stb.) A beállí-

tás hatására a router automatikusan meghatározott időközönként frissíti a dinamikus IP címhez a beállított 

domain nevet (pl.: www.otthonom.dyndns.com). Így már lehetséges lesz a dinamikus IP cím mellett is kom-

munikálni a routerrel, a domain név használatával.  

http://www.google.com/
http://www.dindns.com/
http://www.no-ip.com/
http://www.otthonom.dyndns.com/
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 Statikus publikus IP cím: az Internethez való csatlakozáshoz a router mindig azonos IP címet kap a szolgálta-

tótól. A Statikus publikus IP cím szolgáltatás külön előfizetői díjhoz kötött, így ha nem fizetett elő erre a szol-

gáltatásra, akkor biztosan dinamikus IP címet használ! Statikus publikus IP cím mellett lehetséges a routerrel 

való kommunikáció egyszerűen az IP cím megadásával, vagy a szolgáltatótól kért domain névre való hivatko-

zással. 

A routerhez való hozzáférésen kívül be kell állítani a routert, hogy a megfelelő porton érkező kérést továbbítsa a 

SmartLAN modul felé. Az előzőleg beállított IP cím és port alapján azonosíthatóak ezek a csatlakozások. Erősen 

ajánlott a rendszergazdával való egyezetés az IP cím ütközések elkerülése végett. 

Ha a SmartLAN/G webszerveréhez akarunk az Interneten keresztül hozzáférni, akkor a router beállításához meg 

kell nyitni a router adminisztrációs felületén a „Port forward” (port átirányítás) pontot (némely router esetében 

„Virtual server” elnevezést is találhatunk), majd beállítani az alábbiakat: 

 Webszerver port: 

o Kommunikációs protokoll: TCP/IP 

o Külső port: 8080 (vagy bármely, a rendszergazda által megadott szabad port) 

o Belső port: 80 (vagy bármely, a rendszergazda által megadott szabad port) 

o IP cím: a SmartLAN modulon beállított IP cím 

 Kommunikációs port: 

o Kommunikációs protokoll: TCP/IP 

o Külső port: 5004 (vagy bármely, a rendszergazda által megadott szabad port) 

o Belső port: 5004 (vagy bármely, a rendszergazda által megadott szabad port) 

o IP cím: a SmartLAN modulon beállított IP cím 

 

A SmartLAN modul elérése interneten keresztül 
 Ha bármilyen számítógépről, Interneten keresztül, egy böngésző segítségével (pl.: Explorer, Firefox, Opera, 

Safari) meg akarja nyitni a SmartLAN/G internetmodul webszerverét, akkor írja be a böngésző címsorába a 

publikus IP címet (statikus IP cím esetén), vagy a domain nevet. Példa: 

o http://www.regisztrált_domain:8080 (a regisztrált_domain a statikus IP címre mutat) 

o http://otthonom.dyndns.org:8080 (ebben a példában az otthonom domain a dnydns.com-on került 

regisztrálásra, és dinamikus IP címre mutat). 

 A SmartLAN (G és SI modellek egyaránt) modul eléréséhez SmartLeague programon keresztül, adja meg a 

Beállítások menü Program jellemzőinek beállítása pontjában a csatlakozáshoz használt paramétereket, je-

len leírás alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a leírásban szereplő technikai részleteket előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. 

http://otthonom.dyndns.org:8080/
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