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1  Použití modulu 
 Oblast použití: 

 Přídavný GSM komunikátor pro zabezpečovací ústředny 

 Samostatný GSM komunikátor se 2 vstupy 

 Monitorování teploty a zákrok pomocí 2 reléových výstupů 

 Jednoduchý GSM ovladač pro vrata/závory 

 Ostatní aplikace vzdáleného ovládání 
 

1.1 Funkce 
 Hlasové GSM volání na 4 uživatelská telefonní čísla se zaznamenanými 

hlasovými zprávami, nebo zvuku sirény, při aktivaci vstupu 

 Zaslání konfigurovatelné SMS zprávy při každé události 
 Hlášení každé události na ARC pomocí protokolu Contact ID 

 Měření teploty a generování události při dosažení min/max úrovně 
(volitelné)  

 Dálkové ovládání relé pomocí bezplatného GSM volání 
 Ovládání relé pomocí vstupu nebo teplotní události (volitelné) 
 Přizpůsobení autoalarmu (sledování pravidelných impulsů) 
 Programování: pomocí USB nebo modemového spojení, nebo pomocí 

SMS příkazů 
 

1.2 Vlastnosti 
 4 uživatelská telefonní čísla pro GSM volání a zasílání SMS zpráv 

 Přeposílání příchozích SMS zpráv na první uživatelské telefonní číslo 

 1 telefonní číslo ARC stanice 

 2 vstupy NO/NC 

 2 reléové výstupy NO 

 Možnost připojení teplotního čidla 
 

2  Nastavení 
Modul lze konfigurovat pomocí programovacího softwaru, pomocí USB nebo 
modemového připojení, nebo zasláním konfiguračních SMS zpráv na telefonní číslo 
SIM karty umístěné v modulu. Programovací software je uložen v interní paměti 
modulu, který se chová jako USB paměťová jednotka. 
Po připojení modulu k počítači pomocí USB kabelu, se modul chová jako standardní 
USB jednotka mezi jednotkami PC, a zároveň vytváří USB HID zařízení. 
Programovací software pracuje pod následujícími operačními systémy: 
- Windows XP SP2 
- Windows 7 
 
Software se nachází :(„Písmeno jednotky“:\Software\Remoter\Remoter.exe) 
Zkopírujte programovací software z modulu do vhodného místa v PC. 
 
Použitím tohoto programovacího softwaru můžeme nastavit všechny parametry 
nezbytné pro správnou funkci zařízení. 
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Navázání spojení 
Jakmile se připojíme k modulu, je 
vyžadováno bezpečnostní heslo. Výchozí 
heslo je: 1111  
Pro přihlášení zvolte volbu „Přihlášení“, 
zadejte aktuální heslo a pak stiskněte 
tlačítko „OK“. 
Pro změnu hesla zvolte volbu  
„Změna hesla“, zadejte původní heslo, 
nové heslo dvakrát a pak stiskněte tlačítko 
„OK“. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční tlačítka programovacího softwaru 
 

 P ečíst  Načte se konfigurace z připojeného modulu 

 Zapsat  Zapíše se konfigurace do připojeného modulu 

 Otev ít  Otevře se konfigurace z uloženého souboru 

 Uložit   Uloží se konfigurace do souboru 
 
 

2.1  Nastavení pomocí USB p ipojení 
Spusťte programovací software, připojte napájení modulu a připojte jej pomocí USB 
kabelu. Program se automaticky spojí s modulem. Jakmile je spojení navázáno, stanou se 
aktivní funkční tlačítka na stránce „Nastavení“ a zobrazí se stavové informace na stránce 
„Stav“. Vytvořte konfiguraci a pomocí tlačítka „Zapsat“ zapište konfiguraci do modulu. 
 

2.2 Nastavení pomocí modemového p ipojení 
Pro modemové připojení je potřeba mít aktivovanou službu GSM datová volání (CSD) na 
obou SIM kartách, jedna v modemu, druhá v modulu. 

 
- Spusťte programovací software a zvolte stránku „Modem“. 
Přepnutím na tuto stránku, program načte dostupné sériové 
porty. 
- Připojte GSM modem k PC a vyberte port, na který je 
modem připojen. Pokud nevíte na kterém portu je modem 
připojen, tak jej odpojte, přepněte na jinou stránku a poté 
zpět na stránku „Modem“, aby došlo k načtení dostupných 
portů. Otevřete rozbalovací nabídku „Sériový port“ a 
poznamenejte si dostupné porty. Znovu připojte modem, 
znovu načtěte dostupné porty přepnutím stránek a pak 
vyberte nově vytvořený port, který nebyl v předchozí 
nabídce. 
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- Zadejte telefonní číslo modulu v poli „ Telefonní číslo“ a pak stiskněte tlačítko 
„P ipojit“. Lze sledovat průběh komunikace v okně „ Detail komunikace modemu“. 
Jakmile je navázáno spojení, je zobrazen nápis „CONNECT ř600“ a otevře se okno pro 
zadání hesla. 
- Jakmile je spojení navázáno, stanou se aktivní funkční tlačítka na stránce „Nastavení“ a 
zobrazí se stavové informace na stránce „Stav“. 
- Vytvořte konfiguraci a pomocí tlačítka „Zapsat“ zapište konfiguraci do modulu. Nakonec 
ukončete spojení stisknutím tlačítka „Odpojit“. 
 

2.3 Nastavení a parametry 
 
 Uživatelská telefonní čísla 

 
 
 

 Telefonní čísla 1…4: modul je schopen hlásit události až na 4 uživatelská telefonní 
čísla pomocí hlasového volání (tón sirény nebo zaznamenaná zpráva) a pomocí 
SMS zpráv. 

 Potvrzení : Potvrzení poplachů poslaných na uživatelská telefonní čísla (pomocí 
GSM hlasového volání) jsou důležitá. Pokud je nastaveno potvrzení, modul 
opětovně volá číslo, dokud uživatel nepotvrdí přijetí poplachové události. Jsou 
k dispozici následující režimy pro potvrzení: 
 ne potv., # = Stop: Přijmutí hovoru potvrzuje přijetí poplachové události 

automaticky, stisknutí tlačítka # na telefonním přístroji zastaví volání dalších 
uživatelských čísel. 

 * = potv., # = Stop: Uživatel musí potvrdit přijmutí poplachové události 
stisknutím tlačítka * na telefonním přístroji, pokud tak neučiní, modul bude 
opakovaně volat toto telefonní číslo, dokud nebude provedeno potvrzení. 
Stisknutí tlačítka # na telefonním přístroji zastaví volání dalších uživatelských 
čísel. 

 Potv. po odmítnutí hovoru: Poplachovou událost lze potvrdit odmítnutím 
hovoru. V případě přijetí hovoru je poplachová událost potvrzena automaticky a 
volání na další telefonní čísla může být zastaveno stisknutím tlačítka # na 
telefonním přístroji. 
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 P eposlat p íchozí SMS na telefonní číslo 1: pokud je tato volba povolena, modul 
bude přeposílat příchozí SMS zprávy na 1. telefonní číslo a následně je mazat ze 
SIM karty. V modulu je nastaveno omezení, které umožňuje přeposlat maximálně 5 
SMS zpráv denně. Pokud bude přijato více SMS zpráv během jednoho dne, bude 
šestá a další zprávy rovnou vymazány, aniž by byly přeposlány. Pokud není volba 
přeposílání SMS povolena, jsou všechny příchozí SMS zprávy ihned vymazány. 
Formát přeposílaných zpráv: 
SMS forvard (+420….číslo odesílatele): p ijatá zpráva 
Upozornění: Modul nepřeposílá zprávy přijaté z telefonních čísel uživatelů ani 
z telefonního čísla Super uživatele! 

 Super uživatel: modul je možné konfigurovat pomocí SMS příkazů zaslaných na 
telefonní číslo modulu. Pokud není modul v programovacím režimu, akceptuje SMS 
příkazy pouze z telefonního čísla Super uživatele. Telefonní číslo Super uživatele 
můžete zadat zde, nebo zaregistrovat pomocí SMS. 
 

  Hlášení 
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V části „Hlášení“ lze nastavit, která událost bude komu a jak hlášena. Hlasová volání na 
uživatelská čísla 1-4 (T1-T4), SMS zprávy na uživatelská čísla 1-4 (S1-S4) a hlášení na 
přijímací centrum poplachů ARC stan. pomocí protokolu Kontakt ID.  
 
 IN1…IN2 Poplach: Poplachová událost generovaná externím kontaktem připojeným 

na vstup IN1 a IN2, podle konkrétního nastavení vstupu (poplachy). 
 IN1…IN2 Obnova: Obnova poplachové události generovaná obnovením kontaktu 

připojeném na vstupu IN1 a IN 2, podle konkrétního nastavení vstupu (obnovení 
poplachu). 

 Min teplota – poplach: Tato událost je generována, pokud je měřená teplota, 
připojeným volitelným externím čidlem, o 1°C nižší než nastavený práh minimální 
teploty, po dobu alespoň 30s.  

 Min teplota – obnova: Tato událost je generována, pokud je měřená teplota, 
připojeným volitelným externím čidlem, o 1°C vyšší než nastavený práh minimální 
teploty, po dobu alespoň 30s.  

 Max teplota – poplach: Tato událost je generována, pokud je měřená teplota, 
připojeným volitelným externím čidlem, o 1°C vyšší než nastavený práh maximální 
teploty, po dobu alespoň 30s.  

 Max teplota – obnova: Tato událost je generována, pokud je měřená teplota, 
připojeným volitelným externím čidlem, o 1°C nižší než nastavený práh maximální 
teploty, po dobu alespoň 30s.  

 Porucha teplotního čidla: Tato událost je generována, pokud nejsou přijímána data 
z externího volitelného teplotního čidla po dobu alespoň 60s, nebo je vstup 
zkratován po dobu alespoň 60s. Teplotní čidlo posílá data do modulu jednou za 
sekundu. Tato událost může být generována pouze tehdy, pokud je na vstupu IN1 
povolen parametr „Teplotní čidlo“. 

 Obnova teplotního čidla: Tato událost je generována, pokud jsou opět přijímána data 
z externího volitelného teplotního čidla po dobu alespoň 60s po události porucha 
teplotního čidla. Tato událost může být generována pouze tehdy, pokud je na 
vstupu IN1 povolen parametr „Teplotní čidlo“. 

 Slabá baterie: tato událost je generována, pokud poklesne napájecí napětí modulu 
pod nastavený práh napětí pro slabou baterii, alespoň na 30s. 

 Obnova baterie: tato událost je generována, pokud napájecí napětí modulu překročí 
nastavený práh napětí pro obnovu baterie, alespoň na 30s. 

 Testovací zpráva: periodická testovací zpráva, která bude zasílána s nastavenou 
frekvencí. Čas odesílání zprávy se nastaví stisknutím tlačítka „Poslat testovací 
zprávu“, nebo zasláním konfigurační SMS zprávy TTIME=1# na číslo modulu. 

 
 Kontakt-ID kód: 4ciferný kód události, obsahující znaky 0..9, A,B,C,D,F pro hlášení 

události na ARC. 
 
 T1…T4: zaškrtnutím políčka povolíte dané události, aby aktivovala hlasové volání na 

telefonní čísla 1-4. 
 
 S1…S4: zaškrtnutím políčka povolíte dané události, aby poslala SMS zprávu na 

telefonní čísla 1-4. 
 ARC stan.:: zaškrtnutím políčka povolíte dané události, aby poslala zprávu na ARC. 
 SMS zpráva: Zde můžete zadat text textové SMS zprávy, která bude pro danou 

událost odeslána na uživatelská telefonní čísla1-4. Kdekoliv ve zprávě můžete 
zadat znaky $T, tyto pak budou nahrazeny aktuální teplotou naměřenou volitelným 
externím teplotním čidlem (např.:23°C). Zadáte-li znaky $V, tyto pak budou 
nahrazeny aktuální hodnotou napájecího napětí (např.:12830mV). Zadané znaky 
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#S, kdekoliv ve zprávě,  budou nahrazeny obsahem stavové SMS (pro detaily viz. 
Kapitola „Dotaz na stav“). Celková maximální délka zprávy nesmí přesáhnout 160 
znaků, které jsou počítány i s dosazenými hodnotami. 
Upozornění: Ve zprávě nesmí být použity znaky s diakritikou! 
 

 Slabá baterie – prahové napětí: Modul neustále monitoruje napájecí napětí. Zde 
můžeme nastavit prahové napětí od 9000 do 28000 mV (9V-28V), při kterém bude 
generována událost „Slabá baterie“. Událost bude generována, pokud bude 
napájecí napětí trvale na nebo pod touto hodnotou alespoň 30 sekund. 

 Obnova baterie – prahové napětí:  Zde můžeme nastavit prahové napětí od 9000 do 
28000 mV (9V-28V), při kterém bude generována událost „Obnova baterie“. Událost 
bude generována, pokud bude napájecí napětí trvale na nebo nad touto hodnotou 
alespoň 30 sekund a předcházela-li událost „Slabá baterie“. 

 Maximální doba poplachu:  lze nastavit mezi 5 a 25 minutami a udává, jak dlouho se 
bude modul pokoušet předat poplachovou událost přes GSM. Po uplynutí této doby, 
modul zastaví veškeré pokusy o předání této události i když ještě nebyla vyřízena 
všechna volání a odeslány všechny SMS pro tuto událost. Toto platí pouze pro 
konkrétní událost, volání a zprávy aktivované novou událostí budou předávány. 
Upozornění! Každá událost je předávána na telefonní čísla uživatelů jednotlivými 
voláními/SMS! Dojde-li k výpadku napájení, modul si pamatuje všechny události, 
které ještě nebyly předány a po obnovení napájení pokračuje v předávání ještě 
nepředaných událostí.  

 Frekvence testovací zprávy: lze nastavit mezi 0 a 99 dny a udává jak často bude 
modul posílat testovací zprávy. Pokud nastavíme 0, modul nebude zasílat žádné 
testovací zprávy. 

 Poslat  testovací zprávu: stisknutím tohoto tlačítka nastavíte čas ve kterém bude 
modul zasílat testovací zprávy. Jakmile je tlačítko stisknuto, modul odešle testovací 
zprávu a další testovací zpráva bude odeslána ve stejný čas po uplynutí nastavené 
frekvence. 

 Práh Min. teploty: lze nastavit mezi -20°C a +59°C a udává při jaké teplotě bude 
generována událost „Min.teplota - poplach“ a „Min teplota - obnova“. 

 Práh Max. teploty: lze nastavit mezi -19°C a +60°C a udává při jaké teplotě bude 
generována událost „Max.teplota - poplach“ a „Max. teplota - obnova“. 
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 Vstupy 

 
 
Modul má dva kontaktní vstupy: IN1 a IN2. Externí kontakty se připojují mezi svorku 
vstupu a svorku záporného napájení („-„ svorka). 
Nastavení vstupů: 

 V klidu rozepnuto NO: vstup musí být spojen s „-„ svorkou, aby byla generována 
poplachová událost. 

 V klidu sepnuto NC: vstup musí být standardně spojen s „-„ svorkou a poplachová 
událost je generována v okamžiku rozpojení. 

 P izpůsobení pro autoalarm: modul sleduje impulsy na vstupu, které jsou 
přijímány v pravidelném rytmu (např.: kontakt autoalarmu) a je schopný na jeho 
základě vygenerovat poplachovou událost. Délka tohoto signálu se nastavuje 
následně. 
 Minimální trvání periodického signálu: lze nastavit mezi 1 a 99 sekundami 

trvání signálu pravidelného rytmu, pro generování poplachové události. Obnova 
poplachové události je generována pokud není,po zde nastavenou dobu, 
přijímán tento signál. 

 Teplotní čidlo: do vstupu IN1 lze připojit volitelné teplotní čidlo typu easyTEMP. 
Pokud chceme toto čidlo použít, musíme povolit tuto volbu. Pokud používáme 
teplotní čidlo, je možné též současně použít vstup IN1 v režimu “NO“. Je nutné 
si uvědomit, že pokud je vstup zkratován, nejsou přijímána data z čidla, proto je 
možné používat tyto dvě funkce současně pouze tehdy, pokud máme pouze 
krátké poplachové impulsy. Současně s teplotním čidlem nelze použít režim 
„NC“ ani režim „Přizpůsobení pro autoalarm“. 

 IN1, IN2 citlivost vstupu: citlivost vstupu lze nastavit v milisekundách v rozmezí 10 
a 600 000. Kratší změny stavu vstupu než jsou zde nastaveny budou modulem 
ignorovány. 
Upozornění! Pokud použijeme teplotní čidlo, maximální možná hodnota pro 
citlivost vstupu IN1 může být 3000ms. Zadání vyšší hodnoty způsobí chybné 
fungování vstupu. 
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 Reléové výstupy 

 
 
Modul disponuje dvěmi reléovými NO výstupy, které mohou být ovládány událostmi, 
příchozími voláními nebo teplotními událostmi. 
 
Pracovní režimy relé1 a relé2: 

 Bistabilní: relé je aktivováno aktivační událostí a zůstává aktivní až do jeho 
deaktivace deaktivační událostí. Pokud dojde k restartování modulu způsobené 
komunikační nebo GSM chybou a relé je v daný okamžik aktivní, dojde během 
restartu ke krátkodobé deaktivaci relé (asi 1s), ale pak se vrátí do aktivovaného 
stavu. 

 Časované: lze nastavit v rozsahu 1 až 9999 sekund a udává jak dlouho zůstane 
relé aktivované po aktivační události. Pokud nedojde k další aktivační události, relé 
se automaticky deaktivuje po uplynutí nastaveného času. Pokud dojde k nové 
aktivační události, relé se nedeaktivuje, ale dojde k restartování časovače. Pokud 
dojde k deaktivační události, relé se deaktivuje. 
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Nastavení ovládání relé1 a relé2 
 Na poplachovou událost: Je možné nastavit, která IN1…IN2 poplachová událost 

bude aktivovat a která IN1...IN2 obnova poplachu bude deaktivovat relé. 
 Na p íchozí volání: je možné nastavit, které příchozí volání z T1…T4 uživatelských 

telefonních čísel a/nebo z neznámého (jakékoliv kromě T1….T4) telefonního čísla 
bude aktivovat relé, respektive které příchozí volání z T1…T4 uživatelských 
telefonních čísel a/nebo z neznámého (jakékoliv kromě T1….T4) telefonního čísla 
bude deaktivovat relé. 
(Příklad: Pokud je relé nastavené jako bistabilní, volání z telefonního čísla T1 je 
nastaveno pro aktivaci a  také pro deaktivaci relé, bude po prvním příchozím volání 
z telefonního čísla T1 relé aktivováno a při druhém volání z tohoto čísla bude 
deaktivováno). Ovládání relé je provedeno na základě identifikace volajícího čísla a 
tak modul po identifikaci volajícího, hovor odmítne aniž by vyzvednul a aktivuje relé 
(volání bez nákladů). Aby bylo toto možné, je potřeba mít na SIM kartě v modulu 
aktivovanou službu „identifikace volajícího“ a zároveň musí být aktivní služba „ID 
volajícího“ na telefonu z kterého bude prováděno volání. 
 Poslat SMS potvrzení: pokud je povoleno, modul pošle po aktivaci/deaktivaci 

relé SMS zprávu na telefonní číslo z kterého bylo voláno (potvrzovací zpráva, 
pouze na telefonní čísla T1…T4). Modul neposílá potvrzovací SMS zprávu na 
neznámé telefonní číslo. 

 Na teplotní událost: je možné nastavit funkci relé tak, aby bylo aktivováno nebo 
deaktivováno v závislosti na nastavených min./max. teplotních prazích. K přepnutí 
relé dojde v případě, že měřená teplota překročí, respektive klesne o jeden stupeň 
nad/pod nastavený práh po dobu alespoň 30s. Teplotní událost, která ovládá relé je 
nezávislá na teplotních poplachových událostech, proto je možné nastavit prahy 
těchto událostí na rozdílné hodnoty.  

 Práh min. teploty: práh minimální teploty pro ovládání relé je možné nastavit 
v rozsahu -20°C a +59°C. 

 Práh max. teploty: práh maximální teploty pro ovládání relé je možné nastavit 
v rozsahu -19°C a +60°C. 

 Aktivovat relé uvnit  teplotního rozsahu: relé bude aktivní, pokud se bude 
měřená teplota pohybovat uvnitř nastaveného rozsahu. Relé bude neaktivní, 
pokud bude měřená teplota mimo nastavený teplotní rozsah. 

 Aktivovat relé mimo teplotní rozsah: relé bude neaktivní, pokud se bude 
měřená teplota pohybovat uvnitř nastaveného rozsahu. Relé bude aktivní, 
pokud bude měřená teplota mimo nastavený teplotní rozsah. 

 Aktivovat nad prahem max. teploty a deaktivovat pod prahem min. teploty: 
relé bude aktivní, pokud bude měřená teplota nad prahem max. teploty a 
deaktivuje se, jakmile měřená teplota klesne pod práh min. nastavené teploty. 

 Aktivovat pod prahem min. teploty a deaktivovat nad prahem max. teploty: 
relé bude aktivní, pokud bude měřená teplota pod prahem min. teploty a 
deaktivuje se, jakmile měřená teplota stoupne nad práh max. nastavené teploty. 

 

 ARC – Monitorovací stanice 
 ARC telefonní číslo: telefonní číslo poplachového přijímacího centra, kam jsou 
události přenášeny pomocí formátu Contact ID. 

 Identifikační ID: čtyřmístné identifikační číslo uživatele pod kterým je 
registrovaný na ARC. Použitelné znaky jsou 0…9,A,B,C,D,E,F. 
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 Stav 
Na stránce „Stav“ jsou veškeré informace o aktuálním stavu modulu. 
 Informace o verzi: Typ modulu, hardwarová verze modulu a nainstalovaná 

verze firmwaru. 

 Systémový časovač: uběhlý čas od spuštění (připojení napájení) modulu. 
 GSM stav:  aktuální síla signálu, nejnižší zaznamenaná síla signálu a uběhlý 

čas od přihlášení do GSM sítě. 
 Napájecí zdroj: aktuální hodnota napájecího napětí v mV a nejnižší naměřená 

hodnota od zapnutí modulu. 
 Teplota: aktuální teplota měřená připojeným volitelným čidlem. 
 Vstupy:aktuální stav vstupů IN1 a IN2. 
 Relé: aktuální stav dvou výstupních relé. 

 
 
 

2.4 Nastavení pomocí SMS p íkazů 
 
Následující tabulka obsahuje příkazy, které lze poslat jako SMS zprávy na telefonní číslo 
modulu a tím konfigurovat jeho parametry. Modul akceptuje pouze SMS příkazy poslané 
z telefonního čísla Super uživatele, nebo z libovolného telefonního čísla během 3 minut po 
vstoupení do programovacího režimu. Je možné poslat více příkazů v jedné SMS zprávě, 
ale délka zprávy nesmí přesáhnout 40 znaků. Pokud přesáhne, modul odpoví chybovou 
zprávou. Každý příkaz musí být zakončen znakem #. Je též možné zasílat dotazovací 
příkazy, ty jsou označeny ? v prvním sloupci tabulky. Pro zaslání dotazovacího povelu, 
použijte v SMS zprávě znak ? po povelu. (např.: TMPH?#). Povel musí být vždy napsán 
velkými písmeny. 

 
 

  Povel  (Parametr) a Hodnota  

 Registrace Super uživatele SUPERUSER = (zaregistruje telefonní číslo odesílatele) # 
? Změnit Super uživatele SU = telefonní číslo # 

 Telefonní číslo 1 PH1 = telefonní číslo,*             (s potvrzením) 
telefonní číslo              (bez potvrzení) 
                              (pro vymazání čísla,  
                             Ponechejte prázdné) 

# 
 Telefonní číslo 2 PH2 = # 
 Telefonní číslo 3 PH3 = # 
 Telefonní číslo 4 PH4 = # 
 Přeposílání SMS na číslo 1 SFWEN = 1                 povoleno/nepovoleno (1/0) # 

 IN1 Poplach IN1A =  
CID1130,T1011,S1001,C1,SMS:text 
 
Konfigurační parametry: 
CID: 4 ciferné číslo Contact-ID 
T: T1 T2 T3 T4  povoleno/nepovoleno (1/0) 
S: S1 S2 S3 S4 povoleno/nepovoleno (1/0) 
C: přenos na ARC povol./nepovol.    (1/0) 
SMS : text zprávy 
 
(jakýkoliv parametr + hodnota, kterou 
Nechceme měnit, můžeme vynechat) 

# 
 IN2 Poplach IN2A = # 
 IN1 Obnova IN1R = # 
 IN2 Obnova IN2R = # 
 Min.teplota - poplach TLA = # 
 Min.teplota - obnova TLR = # 
 Max.teplota - poplach THA = # 
 Max.teplota - obnova THR = # 
 Porucha teplotního čidla TSA = # 
 Obnova teplotního čidla TSR = # 
 Slabá baterie BTA = # 
 Obnova baterie BTR = # 
 Testovací zpráva TSTN = CID1602,S1001,C1,SMS:text # 

? Slabá baterie – prahové nap. BTAV = 11700                       (9000…28000 mV) # 
? Obnova –prahové napětí BTRV = 12200                       (9000…28000 mV) # 
? Maximální doba poplachu EVTIM = 10                             (5…25 minut) # 
? Frekvence testovací zprávy TSTFR = 1                               (0…99 dnů) # 
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 Čas testovací zprávy TTIME = 1 (pošle test jakmile je zpráva přijata, 
     a dále pak se stejnou frekvencí) 

# 

? Práh Min. teploty TMPL = 18        (-20…56°C, ale TMPH>TMPL+4°C) # 
? Práh Max. teploty TMPH = 23        (-16…60°C, ale TMPH>TMPL+4°C) # 
? Nastavení vstupu IN1 IN1 = NO: v klidu rozepnuto 

NC: v klidu sepnuto 
CA: přizpůsobení pro autoalarm 

# 
? Nastavení vstupu IN2 IN2 = # 

? Povolit teplotní čidlo na IN1 IN1T = 1                   povoleno/nepovoleno (1/0) # 
 Trvání periodického signálu CALS = 10                 (1…99 sec) # 
? Citlivost vstupu IN1 IN1S = 200               (10…600000 msec) # 
? Citlivost vstupu IN2 IN2S = # 
 Režim ovládání Relé 1 REL1 =                      časované: 

MONO180     MONO1…řřřř sec 

                       bistabilní: BI 

# 
 Režim ovládání Relé 2 REL2 = # 

 Relé 1 ovládáno poplachem REL1C1 = ACT12,DEACT12 
Konfigurační parametry: 
ACT:      aktivační událost 
               1=IN1 poplach 2=IN2 poplach 
DEACT: deaktivační událost 
               1=IN1 obnova 2=IN2 obnova 
(povoluje události vyjádřené číslicemi) 

# 
 Relé 2 ovládáno poplachem REL2C1 = # 

 Relé 1 ovládáno voláním REL1C2 = ACT12345,DEACT12345,RSMS 
Konfigurační parametry: 
ACT:      aktivační událost 
DEACT: deaktivační událost 
               1=volání z T1 2=volání z T2 
               3=volání z T3 4=volání z T3  
               5=volání z neznámého čísla 
(povoluje události vyjádřené číslicemi) 
RSMS: povoluje potvrzení pomocí SMS 
(vynechání tohoto parametru ruší tuto fci) 

# 
 Relé 2 ovládáno voláním REL2C2 = # 

 Relé 1 ovládáno teplotou REL1C3 = XX,YY,Z 
Konfigurační parametry: 
XX: min.teplota (-20…56°C,  
                           ale YY>XX+4°C)    
YY: max.teplota (-16…60°C,  
                           ale YY>XX+4°C)    
Z:    ovládací režim (1…4) 
        1: aktivní, když je teplota v rozsahu 
        2: aktivní, když je teplota mimo rozsah 
        3: aktivace nad maximem, 
            deaktivace pod minimem. 
        4: aktivace pod minimem, 
            deaktivace nad maximem. 

# 
 Relé 2 ovládáno teplotou REL2C3 = # 

 Telefonní číslo ARC stanice REMNR = telefonní číslo # 
? ID objektu pro ARC CUID = 1234         (4 číslice Ident. čísla objektu) # 
 Přepnout do programování PROG = 1 (zapne modul do programovacího  

    režimu na 3 minuty např. pro záznam 
    hlasových zpráv) 

# 

 Obnovit tovární nastavení RESET = 1 (zapne modul do programovacího 
    režimu na 3 minuty např. pro záznam 
    hlasových zpráv) 

# 

? Contact ID tón (odchozí)  GMIC = 7                   (0…15) # 
? Contact ID tón (příchozí) GSPK = 54                 (0…100) # 
? Dotaz na stav INFO ?  # 
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 P íklady: 
Registrace telefonního čísla Super uživatele: 
SUPERUSER# 
Modul na tento SMS povel neodpovídá, pouze provede registraci.  
 
Vymazání telefonního čísla Super uživatele: 
SU=# 
 
Přidání/změna uživatelského telefonního čísla 1 s povolením vyžadování potvrzení a 
přidání/změna uživatelského telefonního čísla 2 s nepovoleným vyžadování potvrzení. 
PH1=+420111111111,*#PH2=+420222222222# 
 
Vymazání uživatelského telefonního čísla 3: 
PH3=# 
 
Nastavení poplachové události na vstupu IN2 s Contact-ID kódem 1120, povolit hlasové 
volání na uživatelská telefonní čísla 1 a 2, povolit zaslání SMS zprávy na uživatelské 
telefonní číslo 3, zakázat přenos na ARC a nastavit text SMS zprávy „ Tisnovy poplach“: 
IN2A=CID1120,T1100,S0010,C0,SMS:Tisnovy poplach# 
 
Nastavení ovládání relé 1 pomocí teplotní události, s 20°C minimálním a 26°C maximálním 
teplotním prahem, s využitím třetího režimu ovládání: aktivovat relé nad maximálním 
teplotním prahem a deaktivovat při teplotě pod minimálním teplotním prahem: 
REL1C3=20,26,3# 
 
Nastavení ovládání relé 2 jako bistabilní, pomocí příchozího volání z uživatelských 
telefonních čísel 1 a 3 jako aktivační událost a příchozí volání z telefonních čísel 3 a 4 jako 
deaktivační událost s neaktivní potvrzovací odpovědí SMS:  
REL2=BI#REL2C2=ACT13,DEACT34# 
 
 

2.5   Ovládání výstupů pomocí SMS zpráv 
 
Je zde možnost ovládat reléové výstupy zasláním SMS povelů na telefonní číslo modulu. 
Povely jsou specifikovány v následující tabulce. Modul akceptuje tyto povely pouze ze 
4 uložených uživatelských telefonních čísel a z telefonního čísla Super uživatele! 
 

Povel Specifikace 
R1=ON# Aktivace výstupu REL1 (bistabilní režim) 
R1=ON,x# Časovaná aktivace výstupu REL1 (monostabilní režim) 

Nahradit „x“ požadovaným časem aktivace: 1…9999 (sekund) 
R1=OFF# Deaktivace výstupu REL1 

R2=ON# Aktivace výstupu REL2 (bistabilní režim) 
R2=ON,x# Časovaná aktivace výstupu REL2 (monostabilní režim) 

Nahradit „x“ požadovaným časem aktivace: 1…9999 (sekund) 
R2=OFF# Deaktivace výstupu REL2 

 
Modul pošle potvrzovací SMS zprávu o provedeném povelu. 
 
Upozornění! Ovládání reléového výstupu pomocí SMS povelu je nemožné, pokud je 
daný výstup nastaven na „Teplotní událost“. Tato volba zakazuje ovládání pomocí 
SMS. 
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2.6 Dotaz na stav 
 
Je zde možnost získat aktuální stavové informace zasláním SMS dotazu. Modul akceptuje 
tento dotaz pouze ze 4 uložených uživatelských telefonních čísel a z telefonního čísla 
Super uživatele! Pro získání informací o stavu, zašlete následující zprávu na telefonní 
číslo modulu: 
INFO?# 
 
Modul zašle jako odpověď stavové informace, které získal během posledního měření 
v následující formě: 
VER=V2.00.1432 (verze firmwaru) 
IN1=1   (stav vstupu IN1: 1=rozepnuto, 0=sepnuto) 
IN2=1   (stav vstupu IN2: 1=rozepnuto, 0=sepnuto) 
REL1=0  (stav relé 1: 0=deaktivováno/rozepnuto, 1=aktivováno/sepnuto) 
REL2=1  (stav relé 2: 0=deaktivováno/rozepnuto, 1=aktivováno/sepnuto) 
TEMP=24 C  (teplota, pokud je instalováno externí teplotní čidlo) 
BATT=12537 mV (napájecí napětí v milivoltech = 12,537 V) 
GSMP=26/31 (síla GSM signálu v rozsahu 0-31) 
 
 

2.7 Záznam hlasových zpráv 
 
Standardně používá modul tón sirény, když provádí hlasové volání na 4 uložená 
uživatelská čísla. Máme možnost zaznamenat 6s dlouhou hlasovou zprávu, pro hlasová 
volání při poplachové události IN1 a IN2. Pro zaznamenání hlasových zpráv, musíte modul 
přepnout do programovacího režimu, a do 3 minut zavolat na telefonní číslo modulu. 

 P epnutí do programovacího režimu: 
 Držte tlačítko na straně modulu stisknuté tak dlouho, dokud nezačne blikat 

oranžová LED (2-3 sec). 
nebo 

 Pošlete SMS povel PROG=1# z telefonního čísla Super uživatele na telefonní 
číslo modulu. (Jakmile modul přijme SMS povel a úspěšně se přepne do 
programovacího režimu, začne blikat oranžová LED). 

 Správa hlasových zpráv: 
Po přepnutí do programovacího režimu, zavolejte během 3 minut, telefonní číslo 
modulu (z jakéhokoliv telefonního čísla). Jakmile modul přijme volání, můžete použít 
následující povely, stisknutím příslušných tlačítek na telefonním přístroji: 
1* : záznam hlasové zprávy pro IN1 poplachovou událost – po pípnutí 
2* : záznam hlasové zprávy pro IN2 poplachovou událost – po pípnutí 
3* : poslech hlasové zprávy pro IN1 poplachovou událost 
4* : poslech hlasové zprávy pro IN2 poplachovou událost 
#* : vymazání zaznamenaných hlasových zpráv pro poplachové události 
       vstupů IN1 a IN2. (Znovuobnovení tónu sirény) 
P i zaznamenávání hlasových zpráv, hovo te z etelně a blízko telefonního 
mikrofonu! 
 

2.8 Omezení volání a SMS 
Modul je vybaven funkcí omezující volání a zasílání SMS zpráv. Tato funkce povoluje 
modulu provést maximálně 50 odchozích volání a zaslání 50 SMS zpráv během jednoho 
dne. 
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2.9 Funkce tlačítka programování 
Toto tlačítko je přístupné pomocí malého otvoru na levé straně modulu. Funkce tohoto 
tlačítka  jsou následující: 

 Přepnutí do programovacího režimu: držte stisknuté tlačítko dokud nezačne blikat 
oranžová LED (2-3 sec). Poté máte 3 minuty na to, aby jste zavolali na telefonní 
číslo modulu a provedli nastavení hlasových zpráv, a nebo poslali SMS povel 
z libovolného telefonního čísla. 

 Dotaz na GSM signál: po krátkém stisknutí (>1sec), bude počet bliknutí zelené LED 
signalizovat sílu GSM signálu ve 3 stupních. 

 

2.10 Obnovení továrních nastavení 
Upozornění! Během této operace, nesmí být modul připojen pomocí USB kabelu! 
Pro obnovení továrních nastavení a bezpečnostního hesla, je potřeba přepnout modul do 
režimu programování a během 3 minut odeslat z libovolného telefonního čísla na telefonní 
číslo modulu SMS příkaz RESET=1#. Jakmile modul přijme tuto SMS zprávu, provede 
během 10 sec obnovení továrních nastavení včetně bezpečnostního hesla a provede 
restart. 
 

2.11 Aplikace pro nastavení hlasitosti 
Aplikace „Mixer.exe“ umožňuje nastavení úrovní hlasitostí. Nastavení může být nezbytné, 
pokud se projeví problémy s konkrétní SIM kartou poskytovatele GSM služeb. 
Použití aplikace: 

 Spusťte aplikaci „Mixer.exe“ 
 Připojte modul pomocí USB kabelu. Program se sám spojí s modulem a tlačítka 

“Read“ a „Set“ začnou být funkční. 
 Stisknutím tlačítka „Read“ načtěte aktuální hodnoty z modulu do aplikace. 

 Nastavení CID: upravuje hlasitosti komunikace na ARC přijímací stanici. 
 Mic: hlasitost mikrofonu = odchozí DTMFsignál Contact-ID 

 Spk: hlasitost sluchátka = příchozí HSK/ACK signál 
 Nastavení User: upravuje hlasitost komunikace na/z uživatelských telefonních čísel 

 Mic: hlasitost mikrofonu = odchozí hlasová zpráva, tón sirény. 
 Spk: hlasitost sluchátka = příchozí hlasová zpráva: záznam hlasové zprávy) 

 Nastavte požadované úrovně hlasitosti a stisknutím tlačítka “Set“ pošlete do modulu. 
Upozornění! I malé změny v nastavení úrovní se mohou výrazně projevit v hlasitosti 
komunikace. 

 Nová nastavení se aplikují po zapsání do modulu při následujícím hlasovém volání. 
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3 Popis Modulu 
 

 

Slot pro SIM kartu   Konektor pro GSM anténu 
 
 
 
 

                                                                                                     Kontrolky LED 
 
 
 
 

                                                                                                                    USB konektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačítko Program 
 
 
 
 
 

          Reléové výstupy 
 

         Vstupy kontaktů 
 

        Vstup napájení 
 
 
 
 
 

4  Signalizace pomocí LED 
  
Červená bliká Hledání GSM sítě 

Červená svítí trvale GSM/SIM chyba 

Zelená svítí trvale Probíhá GSM komunikace 

Zelená bliká Klidový stav, GSM signál k dispozici 
Zelená blikne (3x nebo 2xnebo 1x) Síla GSM signálu po stisknutí tlačítka 

Oranžová bliká Režim programování 
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5  Schéma zapojení   
 
Pro vstupy N.O. (v klidu rozpojeno) a N.C. (v klidu spojeno): 
Výstupy REL1 a REL2 jsou v klidu rozpojeny (N.O.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připojení externího teplotního čidla (volitelné): 
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6  Průvodce instalací 
 

 6.1 Montáž 
o Překontrolujte sílu GSM signálu pomocí vašeho mobilního telefonu a poté 

pomocí nainstalovaného modulu. Může se stát, že v místě plánované instalace 
nebude síla GSM signálu dostačující. V takovém případě je nutné najít jiné 
vhodné místo pro montáž. 

o Neinstalujte modul v prostoru, který může být rušen silným rušivým 
elektromagnetickým polem (např. v blízkosti elektrických motorů atd.) 

o Neinstalujte modul do mokrého prostředí nebo do prostorů s vysokou vlhkostí. 
o Připojení GSM antény: anténu připojte pomocí FME-M konektoru. Anténa 

dodávaná s modulem poskytuje dobrý příjem v běžných přijímacích podmínkách. 
V případě problémů s kolísáním síly signálu a/nebo rušení, použijte jiný typ 
antény nebo vyhledejte vhodnější místo pro instalaci modulu 

 

 6.2 Uvedení do provozu 
o Vypněte požadavek na PIN kód a hlasovou schránku na SIM kartě, kterou 

budete vkládat do modulu. 
o Povolte identifikaci volajícího (na některých typech SIM karet nejsou tyto služby 

standardně povoleny). 
o Zasuňte SIM kartu, podle obrázku na modulu, do k tomu určenému otvoru. 

Pokud budete chtít SIM kartu vyjmout, opětovně ji zatlačte. 
o Zkontrolujte správně připojení antény k modulu. 
o Zkontrolujte správné připojení vodičů dle schématu zapojení. 
o Nyní je možné pustit napájení. Ujistěte se, že napájecí zdroj je dostatečně silný. 

I když průměrná spotřeba modulu je 50mA, během komunikace může stoupnout 
až na 200mA. 
 

7  Technické parametry 
 

 7.1 Technická specifikace 
   

Napájecí napětí:   9-30 VDC   
Nominální proudová spotřeba: 50mA při 12VDC,   27mA při 24VDC 
Maximální proudová spotřeba: 200mA při 12VDC, 100mA při 24VDC 
Pracovní teplota:   -20°C až + 70°C 
Pracovní frekvence:   GSM 900/1800MHz, 850/1900 MHz 
Typ GSM modulu:   Simcom SIM900 
Rozměry:    100 x 70 x 19 mm 
Hmotnost:    80g (zabaleno: 100g) 

 

 7.2 Obsah balení 
 

 Compact GSM II modul 
 GSM 900/1800 MHz anténa 
 Plastiková podložka 
 Instalační a provozní příručka 

 
 


