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1 Funkce 
 

 Vzdálené ovládání automatických bran, vrat, závor nebo jiných elektricky 
ovladatelných zařízení, pomocí bezplatného GSM volání. 

 Ovládání 2 různých bran při použití identifikace volajícího a vypnuté identifikaci 
volajícího. 

 Možno zaregistrovat až 20 uživatelů. 

 Zasílání poruchových stavů nebo jiných událostí pomocí kontaktu SMS zprávou. 

 Omezení SMS zpráv. 

 Přeposílání příchozích SMS zpráv. 

 Programování a dotaz na stav pomocí SMS. 
 

 

2 Činnost 
 

 Ovládání/činnost reléových výstupů 
 
Zařízení je schopné ovládat dvě relé, jedno pomocí identifikace volajícího, zatímco 
druhé je ovládáno s vypnutou identifikací volajícího. 
Do zařízení lze uložit maximálně 20 telefonních čísel, z kterých lze ovládat výstupní 
relé 1 pomocí GSM volání s identifikací volajícího. Pro správnou funkci je nutné 
aktivovat službu identifikace volajícího u poskytovatele GSM na SIM kartě vložené 
v modulu, stejně tak volající musí mít zapnutou identifikaci volajícího. Jakmile modul 
detekuje příchozí volání, identifikuje číslo volajícího, odmítne hovor a aktivuje 
příslušný výstup. 
 
Ovládání bez identifikace volajícího může být prováděno neomezeným počtem 
uživatelů (též zaregistrovaných), jelikož toto nevyžaduje registraci uživatelů. 
V tomto případě modul aktivuje výstupní relé 2. 
Pro zablokování identifikace volajícího, volte #31# před vlastním telefonním číslem 
(např.: #31#+420777666555). Pokud budeme používat oba dva výstupy, 
doporučujeme, aby si uživatel uložil telefonní číslo modulu v obou dvou tvarech 
(např.: +420777666555 a #31#+420777666555). 
 
Upozornění! S vypnutou identifikací volajícího, může kdokoliv ovládat výstup 
2 (ne jenom registrovaní uživatelé)! Doporučujeme proto, používat tuto funkci 
pouze pro aplikace s nízkou bezpečností, jelikož jakékoliv příchozí volání 
(omyl) může aktivovat výstup! Pro zvýšení bezpečnosti nepublikujte nikde 
telefonní číslo modulu. 
 
Avšak použití vypnuté identifikace volajícího umožňuje ovládat oba dva výstupy 
nezávisle pomocí bezplatného GSM volání jedním uživatelem. Například je možné 
ovládat garážová vrata (při použití identifikace) a zvlášť vjezdovou bránu (s 
vypnutou identifikací), které postačuje nižší bezpečnost. 
 
Pokud je volání zjištěno z neznámého čísla (není zaregistrované), ale volající posílá 
identifikaci (neautorizované číslo), potom modul hovor odmítne a neaktivuje žádný 
výstup. 
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Je-li výstup nastaven jako „časovaný“ zůstane po aktivaci sepnutý po nastavenou 
dobu. Pokud je maximální možný čas nedostatečný pro požadovanou operaci, je 
možné výstup sepnout prvním voláním a vypnout druhým voláním. Tento režim se 
nazývá „bistabilní“. Pokud je výstup nastaven jako bistabilní, mění svůj stav 
s každým voláním. 
 

 Činnost kontaktních vstupů 
 
Dva kontaktní vstupy (IN1 a IN2) mohou být např. použity pro předávání 
poruchových stavů elektroniky brány (nebo pro jiné aplikace). Jakmile je vstup 
aktivován, modul pošle SMS zprávu ALARM1! nebo ALARM2! na telefonní číslo, 
které je nakonfigurované pro REPORT. SMS zpráva je pevně daná a nelze ji měnit. 
Typ vstupů je N.O. (v klidu rozpojeno), aktivuje se spojením a lze jej podle potřeby 
změnit. Citlivost vstupů je nastavena na 1 s – musí být aktivní alespoň 1s než je 
odeslána SMS. Typ a citlivost vstupů lze měnit pomocí nastavení. Citlivost 
obnovení vstupů měnit nelze a je pevně daná 1s. To znamená, že vstup znovu 
reaguje na novou aktivaci vstupu s 1s zpožděním po obnově. 
 

 Přeposílání příchozích SMS zpráv 
 
Modul přeposílá příchozí zprávy (např. výše kreditu u předplacených karet), které 
přijal na svou SIM kartu na telefonní číslo, které je nakonfigurované pro REPORT. 
Jakmile je zpráva přeposlána, modul ji smaže ze své SIM karty. Pokud není 
nakonfigurované žádné číslo pro REPORT, modul vymaže všechny příchozí SMS 
zprávy aniž by je přeposlal. Rovněž nejsou přeposílány SMS zprávy přijaté 
z uložených uživatelských telefonních čísel.  
Přeposlaná zpráva vypadá následovně: 
SMS forward from telefonní číslo odesílatele:přeposlaná zpráva. 
 

 SMS omezení 
 
Aby bylo zamezeno zvýšeným nákladům způsobených např. poruchou detektoru 
připojeného na vstup, modul omezuje počet SMS zpráv, který je odeslán na 
základě aktivace vstupů. Standardně modul umožňuje odeslat maximálně 1 SMS 
zprávu z jednoho vstupu mezi dvěmi voláními. Další volání nuluje čítač. Toto 
omezení lze změnit, nebo vypnout pomocí nastavení SMSLIMIT parametru. 
 

 Dotaz na stav 
 
Je možné si vyžádat aktuální stav modulu, pomocí SMS zprávy. Po zaslání 
požadavku PWD=heslo#STATUS?# na telefonní číslo modulu, obdržíme odpověď 
obsahující aktuální stav modulu v následujícím tvaru: 

 
SIGNAL (0-10)=9  Hodnota síly GSM signálu v rozsahu 0-10 
INTYPE1=NO;  Typ vstupu 1 (NO/NC – v klidu rozepnuto/sepnuto) 
IN1=3;STATUS=IDLE Citlivost a stav vstupu 1 (ALARM/IDLE) 
INTYPE2=NC;  Typ vstupu 2 (NO/NC – v klidu rozepnuto/sepnuto) 
IN2=5;STATUS=ALARM Citlivost a stav vstupu 2 (ALARM/IDLE) 
REL1=3;STATUS=OFF Doba aktivace a stav výstupu 1 (ON/OFF) 
REL2=FIX;STATUS=ON Doba aktivace a stav výstupu 2 (ON/OFF) 
SMSLIM=1   Aktuální nastavení limitu pro SMS 
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 3  Nastavení 
 

 Nastavení modulu se provádí zasláním příslušného SMS povelu na telefonní číslo 
modulu. Je možné zaslat více povelů (nastaveních) v jedné SMS zprávě, ale délka zprávy 
nesmí přesáhnout 140 znaků. Každá zpráva musí začínat příkazem s heslem 
PWD=heslo# a musí být zakončena znakem #. Pokud toto není dodrženo, modul 
parametry neaplikuje. Následující tabulka obsahuje konfigurační a dotazové povely: 
 

PWD=1111# Zadání hesla – nezbytné na začátku každé zprávy!  
(tovární heslo: 1111) 

PWC=nové heslo# Změna hesla. Heslo musí obsahovat 4 znaky bez diakritiky 
(A…z, 0…9) 

TEL=telefonní číslo# Přidání nového uživatele (telefonní číslo) 

DEL=telefonní číslo# Vymazaní uživatele (telefonní číslo) 

REL1=X# Doba aktivace výstupu 1: parametr X nahraďte požadovaným 
časem – hodnoty mezi 1…1000 sekund, nebo parametr FIX pro 
bistabilní režim (tovární nastavení 1s) 

REL2=X# Doba aktivace výstupu 2: parametr X nahraďte požadovaným 
časem – hodnoty mezi 1…1000 sekund, nebo parametr FIX pro 
bistabilní režim (tovární nastavení 1s) 

INTYPE1=X# Typ vstupu IN1: parameter X nahraďte požadovanou funkcí  
NO = v klidu rozpojeno nebo NC = v klidu spojeno (továrně NO) 

INTYPE2=X# Typ vstupu IN1: parameter X nahraďte požadovanou funkcí  
NO = v klidu rozpojeno nebo NC = v klidu spojeno (továrně NO) 

IN1=X# Citlivost vstupu IN1: nahraďte parametr X požadovanou citlivostí – 
hodnoty mezi 1…1000 sekund (továrně 1s) 

IN2=X# Citlivost vstupu IN2: nahraďte parametr X požadovanou citlivostí – 
hodnoty mezi 1…1000 sekund (továrně 1s) 

REPORT=telefonní číslo# Přidání telefonního čísla pro přeposílání a posílání SMS zpráv 

REPORT=# Vymazání telefonního čísla pro přeposílání a posílání SMS zpráv 

SMSLIMIT=# Omezení SMS zpráv pro vstup: nahraďte parametr X 
požadovaným nastavením: hodnoty mezi 1…50 (ks). Pro vypnutí 
omezení zadejte 0. (továrně: 1) 

TEL?# Požadavek na registrovaná telefonní čísla 

STATUS?# Požadavek na stav modulu 

  
Příklad: 
Přidání 2 uživatelů, změna doby aktivace výstupu 1 na 3 s a přepnutí výstupu 2 na 
bistabilní režim: 
 
PWD=1111#TEL=+420111111111#TEL=+420222222222#REL1=3#REL2=FIX# 
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 Odpovědi modulu na SMS povely 
 
Po obdržení SMS povelu, modul odpoví jednou z následujících SMS zpráv: 
 

Odpověď modulu Význam 

Wrong password Zadané heslo je neplatné 

Password changed Heslo bylo úspěšně změněno 

3 user (s) added Byli přidáni 3 uživatelé (telefonní čísla) 

User removed Byl vymazán uživatel (telefonní číslo) 

User not found to delete Nebylo nalezeno telefonní číslo, které má být vymazáno 

Rel1 mode set OK Režim výstupu 1 byl změněn 

Invalid Rel1 time Doba aktivace pro výstup 1 je neplatná 

Rel1 time OK Doba aktivace pro výstup 1 byla úspěšně aplikována 

Input type OK Typ vstupu byl úspěšně změněn 

Intype error Parametr typu vstupu je neplatný 

Input sens. OK Citlivost vstupu byla úspěšně změněna 

Invalid input sens. Parametr citlivosti vstupu je neplatný 

Report nr. OK Telefonní číslo pro posílání/přeposílání SMS bylo zadáno 

SMS limit OK Omezení SMS bylo změněno 

SMS limit=50! Parametr omezení SMS je neplatný 

No SMS limit Omezení SMS bylo zrušeno 

CMD error Chybný povel 

Empty phonebook Žádný registrovaný uživatel 

 
 
 

 Obnovení továrních nastavení (reset) 
 
Pokud chcete uvést modul do továrního nastavení včetně přístupového hesla a vymazání 
všech registrovaných uživatelů, postupujte následujícími kroky: 
 

1. Modul musí být odpojen od napájení a SIM karta zasunuta na svém místě 
2. Spojit vstup IN1 
3. Připojit napájení modulu (LED signalizuje: trvale zelená, bliká červená) 
4. Po 5 sekundách se blikání prohodí (trvale červená, bliká zelená) 
5. Rozpojit vstup IN1 
6. Po 5 sekundách začnou LED blikat současně 
7. Spojit znovu vstup IN1 a vyčkat než se modul přihlásí do sítě GSM (to je indikováno 

stálým blikáním zelené LED) 
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4  Signalizace pomocí LED 
  
Zelená bliká Klidový stav, GSM signál k dispozici 

Zelená svítí trvale Probíhá zpracování SMS povelu, změna nastavení 

Střídavě bliká červená a zelená Chyba SMS povelu 

Červená bliká Probíhá start/restart 

Červená svítí trvale  Hledání GSM sítě/ chyba SIM 

 
 

5  Schéma zapojení   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V+ Napájecí napětí 9-30V AC/DC (min. 400mA) 
V- Napájecí napětí záporný pól 
IN1 Vstup 1 (NO nebo NC) 
IN2 Vstup 2 (NO nebo NC) 
NO1 Reléový výstup (v klidu rozpojeno) 
NO2 Reléový výstup (v klidu rozpojeno)
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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 V AC/DC   
Nominální proudová spotřeba: 40mA při 12VDC,   20mA při 24VDC 
Maximální proudová spotřeba: 400mA při 12VDC, 200mA při 24VDC 
Max. zátěž výstupních relé: 5A při 24V AC/DC 
Pracovní teplota:   -20°C až + 70°C 
Pracovní frekvence:   GSM 900/1800MHz 
Typ GSM modulu:   Simcom SIM900 
Rozměry:    84 x 72 x 32 mm 
Hmotnost:    200g (zabaleno: 300g) 

 

 7.2 Obsah balení 
 

 GSM Gate Control 20 modul + svorkovnice 
 GSM 900/1800 MHz anténa 
 Instalační a provozní příručka 

 
 


