




GSM Terminál GESOM RTU 5015 pro ovládání bran je snadno použitelné zařízení určené k 
ovládání motorem poháněných bran,elektrických zámků, parkovacích systémů a dalších zařízení.
Terminál lze využít pro dálkové zapnutí/vypnutí připojeného zařízení pomocí zavolání na číslo SIM 
karty umístěné v terminálu.

Terminál je vybaven funkcí alarmu s připojením pro drátové NC/NO detektory a výstupem pro 
připojení poplašné sirény nebo světla,při narušení informuje majitele pomocí SMS.

Přečtěte si pozorně návod k použití.



Obsah balení:

Hlavní jednotka,GSM anténa,konektor svorkovnice,napájecí adaptér.

Popis hlavní jednotky:

SIM Card - Slot pro SIM kartu.

GSMANT - Přípojka pro GSM anténu.

+12VDC - Vstup pro připojení napájecího adaptéru.

Popis hlavní jednotky:

Indikátory:

Relay (relé) - Svítí v případě aktivace relé okruhu telefonem nebo při aktivaci poplachu.

GSM - Při aktivaci terminálu bliká červená kontrolka 10 sekund,následuje rozsvícení na 3 minuty, 
            během této doby je možnost provést reset terminálu.
            Při úspěšném přihlášení do GSM sítě se kontrolka rozsvítí zeleně.
            Během aktivace relé,telefonátu a zpracování SMS zpráv svítí kontrolka červeně.

Power - Indikace provozu/připojení ke zdroji napájení (12V DC).



Svorkovnice:

O1+/O1- - Relé okruh pro spínání externího zařízení.Maximální zatížitelnost: 3A/240VAC.

Siren+ - Svorka pro externí sirénu s napájením 12V / připojte kladný pól napájení.

NA - Propojte se svorkou 12VDC pokud chcete aby při poplachu došlo k aktivaci sirény (po dobu 
90 sekund).

12VDC - Napájecí svorka pro napájení drátových detektorů / kladný pól napájení.

Uzemění - Svorka pro externí sirénu,drátové detektory / záporný pól napájení.

IN1+ - svorka pro drátové detektory,zóna 1

IN2+ - svorka pro drátové detektory,zóna 2

Funkce:

1.Ovládání relé okruhu pomocí zavolání na číslo SIM karty GSM terminálu.
2.Odmítání neoprávněných nebo skrytých telefonních čísel.
3.Vložení nebo vymazání oprávněného tel. čísla pomocí SMS zprávy.
4.Paměť pro 64 telefonních čísel.
5.Dva vstupy pro připojení drátových detektorů,zasílání SMS zpráv při poplachu.
6.Jeden ovládací relé okruh s max.zatižitelností 240V AC/3A.
7.Možnost zasílání SMS o stavu relé okruhu.

Nastavení:

Veškeré nastavení terminálu probíhá za pomoci SMS příkazů.
Ovládání relé okruhu (sepnutí/rozepnutí) je prováděno zavoláním na tel. číslo terminálu.
Pokud je relé okruh ve stavu sepnutí,bude v případě dalšího hovoru okruh rozepnut bez ohledu
na nastavení časování.

Detektory připojené k terminálu se aktivují po uplynutí 10 minut od posledního zavolání
na číslo terminálu.

Veškeré konfigurační SMS musí být psány velkými písmeny,nevkládejte do příkazů žádné mezery.
Každému příkazu předchází zadané přístupové heslo (tovární heslo: 1234).
Telefonní čísla určená k ovládání terminálu zasílejte v konfigurační SMS v mezinárodním 
formátu (+420).
V případě zadání chybného konfiguračního příkazu je zaslána z terminálu SMS:
Command error. Opakujte zadání příkazu.
Pokud terminál nezasílá SMS zprávy,odpojte jej a po cca po jedné minutě znovu zapněte.



Konfigurační SMS příkazy:

1234#PWDxxxx#PWDxxxx# - Nastavení nového číselného hesla pro přístup do konfigurace 
terminálu.

1234 je heslo nastavené výrobcem,"x" značí vámi zadané nové heslo,
příklad formátu zadání nového hesla: 1234#PWD5678#PWD5678#.

1234#TELxxxxxxxxx#yy# - Nastavení autorizovaného telefonního čísla pro 
ovládání relé okruhu.

"x" značí autorizované telefonní číslo, "y" značí číslo uložené pozice 
(k dispozici je 64 pozic,01-64).

Doporučujeme nastavit na pozice 01 a 02 pouze čísla mobilních telefonů.
Oznámení o poplachu je z terminálu zasíláno pouze na tyto pozice.

1234#TELyy# - Zjištění telefonního čísla uloženého na pozici yy (01-64).

1234#TEL#yy# - Odstranění telefonního čísla uloženého na pozici yy.

1234#DA# - Deaktivace vstupů pro drátové detektory (tovární nastavení).

1234#EA# - Aktivace vstupů pro drátové detektory.

Při aktivaci vstupů dojde k aktivaci střežení za 10 minut po posledním zavolání
na číslo terminálu.Při aktivovaném střežení bude při spuštění poplachu aktivován výstup
pro poplašnou sirénu a zaslána poplašná SMS na telefonní čísla uložená v terminálu na pozici 
01 a 02.

1234#AL? - Aktivace nebo deaktivace střežení.

1234#AA# - Odesláním příkazu bude možné ovládat relé okruh libovolným telefonním číslem.
Upozornění - tímto bude umožněn přístup k ovládání každému kdo zná telefonní číslo terminálu.

1234#AU# - Odesláním příkazu bude možné ovládat relé okruh pouze oprávněným telefonním 
číslům nastavených v paměti terminálu (tovární nastavení).

1234#AC?# - Přepínání mezi nastavením pro ovládání pouze oprávněným telefonním číslem nebo
ovládání z libovolného telefonního čísla.

1234#GOTxx# - Nastavení času (0 - 9,5 sekundy) po který bude relé okruh uzavřený při aktivaci 
zavoláním.
"xx" značí číslo pro nastavení časového intervalu.Pro nastavení požadovaného intervalu zadávejte 
časový údaj ve dvojnásobku požadovaného intervalu,např. Pro nastavení intervalu na 9 sekund
zadejte: 1234#GOT18#

1234#GOT00# - Relé okruh zůstane po aktivaci uzavřený až do následujícího zavolání
na číslo terminálu.Při tomto nastavení bude terminál přijímat pouze telefonní
čísla uložená na pozicích 01,02,03.



1234#GOT? - Zjištění nastaveného časového intervalu.

1234#KEYNC# - Nastavení vstupů pro drátové detektory na typ NC
(v klidovém stavu uzavřeno).

1234#KEYNO# - Nastavení vstupů pro drátové detektory na typ NO
(v klidovém stavu otevřeno).

1234#CSQ? - zjištění stavu GSM signálu (0-32).
Pokud je hodnota nižší než 12 ujistěte se,že terminál reaguje na volání.

1234#R# - Aktivace zasílání SMS o stavu relé (aktivace/deaktivace).

1234#N# - Deaktivace zasílání SMS o stavu relé (tovární nastavení).

1234#M? - Zjištění nastavení zasílání SMS o stavu relé.

1234##TEXT1xxxxxxxxxxxxx# - Nastavení textu SMS pro vstup 2! zasílané při poplachu.

1234##TEXT2xxxxxxxxxxxxx# - Nastavení textu SMS pro vstup 1! zasílané při poplachu.
"x" - značí text SMS zprávy zasílané při poplachu (max. 30 znaků).

SMS zprávy zasílané při poplachu jsou zasílány pouze na čísla uložená na pozicích
01 a 02.

RESET - Návrat k továrnímu nastavení,odešlete během tří minut po přihlášení terminálu do GSM
                sítě.Budou vymazána veškerá uložená čísla,heslo bude nastaveno na 1234                   

Instalace:

Doporučujeme svěřit instalaci kvalifikovanému odborníkovi.
Terminál instalujte na skrytém místě s dobrou kvalitou GSM signálu.
Zabraňte vniknutí tekutin do terminálu.
Určeno k instalaci v interiéru.

Stiskněte žluté tlačítko vedle slotu pro SIM kartu a vytáhněte šuplík pro SIM kartu.
Vložte SIM kartu s dostatečným kreditem a deaktivovaným PIN kódem.

Přišroubujte GSM anténu a připojte napájecí adaptér.
Veškeré připojování ke svorkovnici terminálu nebo výměnu SIM karty provádějte vždy 
při odpojeném napájení,hrozí poškození terminálu nebo připojených zařízení.



Schéma možného zapojení svorkovnice:



Technické údaje:

Napájecí napětí:  12V DC/1A

Provozní teplota: -10°C - +60°C

Relativní vlhkost: 10-90%,bez kondenzace 

Pracovní frekvence: 900/1800 MHz

Komunikační protokol: GSM PHASE 2/2+

Počet drátových zón: 2

Maximální zatižitelnost relé: 240V AC/3A

Váha: 0,5 kg


