Инструкция за инсталация на Модул CD-GSM-02/04
Захранване: 9-15V DC / 1A (min)
Спепен на защита: IP40
Релейни изходи REL1: NO/NC, 400V/8A max
Релейни изходи REL3: NO/NC, 400V/8A max
Размери: 105x90x65 mm
Работна температура: -25...+55C
Работни диапазони на GSM модула: G510-Q50-00: Quad Band 850/ 900/1800/1900 MHz
G510-A20-00: Dual Band 900/1800 MHz
Предавател мощност: 2 W, 850/900 MHz
1 W, 1800/1900 MHz
Чувствителност на приемника: 850/900MHz: -109dBm
1800/1900MHz: -108dBm
Антена: SMA 50Ω

1. Безопасност и условия на работа
• Прочетете това ръководство преди да инсталирате и използвате модула.
• Всички дейности по монтажа – свързването към система laskomex - трябва да се извършват без включено захранване.
• Не включвайте устройството без включена външна антена!!! (това ще доведе до евентуална повреда в предавателя и
ще последва загуба на гаранция на изделението! ).
• От съображения за безопасност устройството трябва да се инсталира само от квалифициран монтажник.
Електрическата инсталация трябва да бъде изпълнена в съответствие със стандарта EC-60364-1.
Не променяйте конструкцията на модула или не извършвайте самостоятелни ремонти.
• За да отговарят на изискванията на LVD, EMC и R & TTE, трябва да се спазва инструкцията за инсталация.
• Устройството е източник на електромагнитни вълни и затова в специфични конфигурации е възможно да повлияе на
други радиоустройства.
• Обикновено работи във всяка мрежа 850/900/1800/1900 MHz
• Модулът трябва да бъде монтиран в сградата или в монтажна кутия.
• Забранено е свързването на модула с други инсталации, различни от посочените от производителя.
• Препоръчваме да използвате захранването KSAS0181350120HE: 9-15V DC / 1A (min).
• Не поставяйте метални предмети в отворите в корпуса на модула, за да няма токов удар или пожар.
• Ограничения – възможно е изкривяване на предаваните аудио сигнали при използване на мобилни устройства.
Предаването на модемните сигнали чрез симулирана телефонна линия може да бъде трудно. Мобилните телефони
ограничават използването на функцията дистанционно управление, тъйкато то използва сигнали DTMF.
Не всеки тип мобилен телефон ви позволява да генерирате правилната форма на тези сигнали. Някои модели телефони
имат специална функция, която позволява осъществяването на контрол DTMF - в този случай трябва да се активира тази
функция на телефона. Функциите за управление DTMF винаги са достъпен от традиционен телефон. Единственото
ограничение тук може да има качеството на телефонните кабелни връзки и нивото на сигнала, което достига до модула.
Laskomex не носи отговорност за работата на мобилните оператори и изградената от него инфраструктура.
Препоръчително е да се използва GSM оператор, който гарантира покритие от мин. два BTS
2. Цел на модула:
Модулът CD-GSM-02 се използва за пренасочване на позвънявания, направени от цифрови домофонни системи
Laskomex към зададен телефонен номер (повикване на апартаментен домофон от входното табло).
Връзката към телефонните номера се осъществява чрез мобилна телефонна мрежа. Необходимо е модулът да бъде
оборудван с активната SIM карта на един от GSM операторите.
Модулът работи с цифрови домофони системи CD25xx, CD31xx, CD4000 и CD 2600.
Модулът може да работи в мулти-входна система (режим MASTER – при изградена цифрова домофонна система с един
главен вход или с до 8 главни/основни входа) или в подчинени системи (Режим SLAVE – при изградена цифрова
система с няколко второстепенни входа).
Може да се задават един или два телефонни номера за всеки апартамент, към който ще се осъществява пренасочване
на повикванията от цифровия панел към домофона на апратамента.
Максимално в една система Laskomex могат да се зададат за пренасочване общо 1000 различни телефонни номера по
апартаменти ( х две телефонни номера на един апартамент).
Настройката на модула се осъществява посредством конфигурационни файлове, записани в специална MicroSDкарта в
GSM модула . Тя подава и текущите състояния на пренасочванията.
Ако пренасочването е активно, обажданията от вход на системата (входен панел) се прехвърлят чрез GSM модула към
телефонни номера, определени в конфигурационните файлове.
Телефонните номера могат да бъдат на мобилни телефони или на стационарни телефони.
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При получаване на пренасочено обаждане може да се проведе разговор с входния панел на системата, точно както се
използва и аудио домофон / видео домофон.
По време на разговор при осъществено пренасочено повикване, може дистанционно да се управлява електрическа
брава.
Пренасочването на повиквания може да бъде включено или изключено по всяко време с помощта на клавиатурата на
телефона или посредством изпращане на SMS съобщение със специфично съдържание към номера на СИМ картата,
монтирана в модула CD-GSM-02.
Модулът има два независими релейни изхода REL1 и REL2 с контакти NO / NC, който позволяват управление чрез SMS
съобщения.
3. Работни конфигурации на модула.
Модулът, в зависимост от това къде се монтира и в коя домофонната системата работи има два режима: MASTER и
SLAVE.
В режим MASTER модулът превключва между входния панел, който е на главния вход и входните панели, обслужващи
второстепенните/подчиненени входове. Модулът може да прехвърля повиквания до всеки апартамент във всеки вход на
жилищен блок.
В режим SLAVE модулът превключва между основния вход и домофоните. В този режим модулът може да прекъсне
повикванията от панелите към домофоните.

Фигура 3.1 Свързване на модула в режим MASTER

Фигура 3.2 Свързване на модула в режим SLAVE
4. Конфигурационни файлове на модула.
Параметрите на модула CD-GSM-02 се дефинират в два текстови файла, съхранени на MicroSD картата в модула.
Преди да се монтира и стартира модула, трябва да се подготви MicroSD карта и да се инсталира активната SIM карта в
модула. В MicroSD карта е небходимо да се запишат текстовите конфигурационни файлове с желаните данни с
наименования: setup.txt и telefony.txt.
Първият файл конфигурира работата на модула, а вторият съдържа информация за броя на апартаментите и
телефонните номера, към които ще бъдат пренасочвани обажданията от входния панел на домофонната система.
Файловете се създават на компютър с използване на текстов редактор и могат да бъдат редактирани в последствие.
Обърнете специално внимание на факта, че е необходимо конфигурацинните файлове да се запазват в текстов формат
с разширение .txt.
Следвайте двете стъпки:
а) Подгответе MicroSD карта - За да направите това, поставете картата в специално място за четене на MicroSD
карта в компютъра и я форматирайте в FAT32.
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б) След това създайте два празни файла с имена setup.txt и telefony.txt. Запишете желаната информация в тях и
запазите промените.
4.1. Файл setup.txt

Файлът трябва да съдържа 7 реда числа.
Съдържанието на примерния файл setup.txt и описание на всеки ред от файла е описано по-долу в текста.
Описано е съдържанието на всеки ред, а в скоби са показани примерни стойности на всеки ред в анализирания файл.
Примерния файл е със следното съдържание:
48
649573
39
18
2
7
10
Ред 1 (48)
Телефонният код на страната, в която функционира GSM модулът. Кодът се състои от 1, 2 или 3 цифри.
Кодове от избрани страни:
Полша
България
Чешка република
Грузия
Литва
Латвия
Германия
Русия
…. и т.н

48
359
420
995
370
371
49
7

Румъния
Словакия
Украйна
САЩ
Унгария
Франция
Великобритания
Естония

40
421
380
1
36
33
44
372

Ред 2 (649573)
Администраторски код. Цифрен код, състоящ се от шест цифри. Това е кода за администриране - за
отдалечено управление на електронната касета и контролиране на релейните изходи REL1 и REL2 на
модула.
Внимание! Даденият код е примерен. Небохдимо е да се въведе актуален собствен администраторски код!
Ред 3 (39)
Време за разговори. Определя времето в [s], след което време пренасоченото повикване ще бъде
автоматично прекратено.
Можете да зададете времето между 1 ... 255s.
Последните няколко секунди от това време се сигнализират в слушалката с къси акустични сигнали.
Ако през това време на разговор, електрическата брава бъде активирана, времето ще бъде удължено с още
10s.
Ред 4 (18)
Време на изчакване на повикване. Времето в [s], за което модулът чака да се осъществи пренасочено
обаждане от първия номер в списъка. След това ще бъде избран следващият номер от списъка (ако е
дефиниран).
Ако в списъка има само едно число, следващите опити за свързване ще бъдат насочени отново на посочения
номер. Задайте стойността между 1 ... 255.
Ред 5 (2)
Брой опити за свързване.
Задайте стойността между 1 и 9.
Ред 6 (7)
Конфигуриране на релейни изходи NO1 / NC1 / COM1
0 - Релейният изход е изключен.
1 ... 9 - Активиране на време на изхода от 1 ... 9 [s].
За примера стойност 7 означава следното: COM1, NO1 ще бъдат активирани в продължение на 7 секунди и
след това ще се върнат в покой.
Изходът може да бъде стартиран чрез изпращане на SMS съобщение със съдържание администраторски код
и t1. Например: SMS със съдържание 649573t1 ще активира релейния изход за избрано време (тук 7
секунди).
10 - Включено / изключено на реле за постоянна промяна.
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Изходният статус може да бъде променен чрез изпращане на SMS съобщение с подходящо съдържание.
Съобщението със съдържание администраторски код + 1 (напр. 649573 + 1) ще активира изхода REL1
(COM1-NO1), докато съобщението със съдържание 649573-1 ще деактивира този изход.
Ред 7 (10)
Конфигуриране на релейни изходи NO2 / NC2 / COM2
0 - Релейният изход е изключен.
1 ... 9 - Активиране на изхода за определено време в [s]. Примерна стойност от 7 означава, че изходи COM2,
NO2 ще бъдат затворени за 7 секунди и след това ще се върнат в покой.
За примера, SMS със съдържание 649573t2 ще активира релейния изход за програмираното време.
10 - Включено / изключено на реле за постоянно.
Изходното състояние може да се промени чрез изпращане SMS съобщение със съответното съдържание.
Съобщение със съдържание администраторски код + 2 (напр. 649573 + 2) ще включи изхода на COM2-NO2, а
съобщението със съдържанието 649573-2 ще деактивира този изход.
Някои параметри на работата на домофонната системата (без значение коя серия е CD-2502, CD-3100,CD2600) са свързани с параметрите на работа на модула CD-GSM-02.
Правилното функциониране на изградена домофонна система с GSM модул изисква корелация между
настройките на модула с настройките на самата домофонна система.
Описанието на параметрите на домофонните системи и тяхната промяна са описани подробно в
ръководството за инсталация на тези системи.
Основно са важни два параметъра на домофонната система са:
[tOc] времето за изчакване за обаждане (време на повикавне и отговор)
[tro] време за разговор
Двата парачетъра могат да се променят – смяна на стойности в процедура P-1 при системи CD-2502,
CD-3100 и CD-2600.
Ако в сграда има два домофона с определено време за разговор 35s и време за изчаване 17s
(настройки, определени в файла setup.txt), трябва да се отговаря на следните условия:
а) Модулът работи в режим SLAVE
[tOc]> 3 x 17s = 51s
[tro]> 35s
б) Модулът работи режим MASTER
[tOc] в електронна касета / централа MASTER> 3 x 17s = 51s
[tOc] в електронна касета / централа SLAVE> 3 x 17s + 35s = 86s
[tro] в елекетронна касета / централа MASTER> 35s
[tro] в електронна касета / централа SLAVE - няма значение, може да има стойност по подразбиране
Ако очакваме да има включване и изключване пренасочването на повикванията от системата до домофоните
с помощта на външния панел (клавиатура), в домофонната система трябва да бъде включена функцията
кодовото отключване.
Параметърът [Cen] определя включена/изключена функция кодово отключване. Това се задава на
домофонната система в процедура P-2.
Необходимо е параметърът [Cen] да е със зададена стойност за включена функция кодово отключване –
стойност 1 на параметъра.
Ако модулът работи в режим MASTER, параметърът [Cen] трябва да бъде зададен в електронната касета,
която поддържа главния вход. Но, ако модулът е в режим SLAVE, параметърът [Cen] трябва да бъде
зададен в електронната касета, която поддържа подчинените входове (второстепенните).
Индивидуалните настройки за апартаментите също е необходимо да бъдат правилно конфигурирани
(процедура P-5), за да има правилна работа на GSM модула.
Апартаментните домофони, на които ще се задава пренасочване на повикванията от входния панел е
необходимо да бъдат включени и силата на звънене да е настроено на "силно звънене". Също трябва да е
разрешено кодово отключване за основния и подчинен вход.
Процедурата P-5 е подробна описана в ръководството за работа на системи CD-2502 / CD-3100 / CD-4000.
4.2. Файл telefony.txt
Това е файла, в който се дефинират телефонни номера, към които ще бъде пренасочвани повикванията,
текущия маркер за пренасочване и индивидуалните потребителски кодове, които се използват за
дистанционно включване / изключване на пренасочване на повикванията.
Информацията за всеки един апартамент се поставя на един ред, а стойностите трябва да са разделени с
точка и запетая (;).
Във файла се допускат само цифри и точка и запетая(;), като всеки ред трябва да завършва с число без
точка и запетая(;).
Ако във файла се вписват други знаци или празни линии, модулът ще даде Сигнал за грешка.
Структурата на един ред от конфигурационното файл telefony.txt е, както следва:
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Блок номер; апартамент номер; маркер за пренасочване; телефонен номер (1); телефонен номер (2);
SMS код
Блок номер (номер на сградата)
Задава се Блок номер в режим с номерацията на сградите. Номерът трябва да се посочи като стойност в
диапазона 0-9998.
Ако режимът с номерацията на сградите е изключен, въведете стойността 0000. Подробна информация за
режима с номерация на сградите може да намерите в ръководството за инталация на система CD-2502 / CD3100 / CD-4000.
Апартамент номер
Четирицифрен номер на апартамента.
Ако модулът работи в конфигурация SLAVE, трябва да въведете физическите номера на домофоните (аудио
или видео домофони). В този случай въведете номера като стойност от диапазон 1 ... 254.
Ако модулът работи в MASTER конфигурация, трябва да въведете в конфигурационния файл логическите
номера на домофоните. В този случай трябва да се посочи номер като стойност на параметъра от интервала
1 ... 9998
Подробности за номерирането – задаване на логическите числа и физическите номера на домофоните са
описани в инструкциите за инсталация за отделни домофонни системи CD-2502 / CD-3100 / CD-4000.
Маркер за пренасочване.
Етикет, посочващ поведението на модула. Ако маркерът е настроен на 1, модулът пренасочва повикването
на избран апартамент към зададените му телефонни номера. Ако маркерът е настроен на 0, системата
извиква повикания домофон. Или при въведено число 0 пренасочването е деактивирано.
Маркировките могат да се променят дистанционно чрез изпращане на съответната команда като SMS
съобщение или като се използва клавиатурата на входния панел в домофонната система (вж точка 6 от
инструкциите).
Телефонен номер (1)
Първият телефонен номер, към който ще бъде пренасочено повикването от входния панел. Въведете
мобилен номер или номер на стационарен телефон.
В зависимост от приетия във вашата държава стандарт телефонният номер може да съдържа от 9 до 11
цифри. Пред номера Не се поставя цифрата "0" или знак "+"!
Телефонен номер (2)
Аналогично на номер 1.
SMS код
Това е индивидуален уникален за всеки апартамент, петцифрен код, който се използва от потребителите за
получаване на информация за текущото състояние и за промяна на статуса на пренасочването.
Кодът завършва с определен код - символ за избраната операция, който трябва да бъде изпратен като SMS
към номера на модула -GSM-02.
kod_sms+ пренасочване (напр. 12345+)
kod_sms- деактивиране на пренасочването (например 12345-)
kod_sms? искане за изпращане на текущото ви състояние (напр. 12345?)
Подробната работа на кодовете е описана в това ръководство в точката, отнасяща се за тях.
Предоставянето на SMS код не е задължително!
Ако при конфигуриране параметрите за избрания номер се изпусни този ред, SMS код ще бъде премахнат за
използване от потребилите. Или потребителите, използващи телефони в този ред няма да могат да
използват дистанционно включване / изключване пренасочване на повиквания. В този случай за
потребителите единственият начин да променят пренасочването трябва да използват домофонната система
и по-точно клавиатурата на входния панел.
Инсталаторът трябва да гарантира, че SMS кодовете са уникални. Повтореният SMS код може причини
неизправност на системата.
По-долу е показоно примерно съдържаниена файл telefony.txt
0000;0005;0;731203803
0000;0005;0;731203803
0000;0033;1;664560130;426718884;00033
0000;0041;0;517826084;517826084
0000;0052;1;603682460;426718886;10052
0000;0061;0;697064155
0000;0074;0;678123654
0000;0085;0;512367854
0000;0092;1;664560130;70034
0000;0101;0;426718884
5. Инсталиране и пускане в експлоатация.
Първо, подгответе модула CD-GSM-02 за работа.
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За да направите това, създайте конфигурационни файлове setup.txt и telephones.txt и ги запишете на MicroSD
картата.
След това поставете картата в слота за модули, обозначен с MicroSD (вижте Фигура 5.1). За да направите
това, внимателно плъзнете капака на металното гнездо в указаната посока - стрелка с думата OPEN (a).
След това вдигнете капака и поставете картата в гнездото SD, както е показано на фигура (b). Накрая
затворете капака (обърнете внимание SD картата да не е променила позицията си) и д я преместите в
указаната от стрелката посока с надписа LOCK (c). V

Фигура 5.1 Монтиране на MicroSD картата
Следващата стъпка е да инсталирате SIM картата. Картата трябва да е активна и да позволява връзка с
GSM мрежата на всеки оператор. Картата трябва да има възможност за удостоверяване с ПИН код.
Трябва да блокирате възможността за чужди повиквания (Roaming). Ако е възможно, моля също блокирайте
получаването на SMS съобщения с реклами.

Фигура 5.2 Инсталиране на SIM картата
Картата трябва да бъде поставена в слота, маркирана като SIM карта (вижте фигура 8.1)
За да направите това, внимателно плъзнете капака на гнездото за SIM картата в указаната посока - стрелка с
думата OPEN. След това поставете SIM картата в гнездото, както е показано на фигура 5.2 и затворете
капака и го преместете в указаната от стрелката посока с надпис LOCK.
След това задайте конфигурационния скок джъмпери J1 ... J4 ...
По желание можете да промените настройките за силата на звука на разговорите. Джъмперите J3 и J4 се
използват за това.
Ако местоположението на джъмперите е променено в работещия модул, тогава промените в настройките за
сила на звука ще се виждат след включване и изключване на захранването.

Фигура 5.3 Настройка на джъмперите, конфигурирайки режима на работа на модула
За правилното функциониране на модула е необходимо да се свърже антената към модула. За правилна и
надеждна работа е препоръчително да се използва външна антена, монтирана на разстояние от модула и
домофонната система. Така до голяма степен ще се елиминират смущенията, които проникват в линията.
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Фигура 5.4 Антена гнездо
Когато мястото на модула и антената е избрано, трябва да се фиксира антената. Външни антени се
предлагат с дължина на кабела от около 3 м, завършващи с щепсел, който трябва да бъде поставен и
завинтен в антената в модула. След това закрепетене кабелът с държача и затегнете винта. Кабелът трябва
да бъде изнесен през отвора, пробит в капака на корпус на модула и кутията на CD-GSM-02.
Използвайте само антени, предлагани от производителя.
След това монтирайте модула CD-GSM-02 и захранването.
Ако GSM модулът работи в режим Master, модулът CD-GSM-02 трябва да бъде монтиран близо до касета,
работеща на главен вход. Ако модулът ще работи в режим SLAVE, трябва да бъде монтиран близо до
касета, която обслужва подчинен вход.
Модулът трябва да бъде монтиран на DIN шина.
За захранване на модула използвайте захранване с постоянен ток за 8-16V / 1A.
Модулът трябва да се захранва от собственото си захранване, не е приемливо модулът да се захранва от
захранването на домофонната система.
След монтажа на GSM модула и захранващия блок, направете връзки съгласно диаграма Фигура 9.1 (модул
в режим MASTER) или Фигура 9.2 (модул в режим SLAVE).
Ако модулът ще управлява външни устройства, използващи релейни изходи, направете необходимите
връзки.
Специален случай е дистанционното нулиране на касета. Ако модулът ще изпълни тази функция, трябва да
направите допълнителни връзки въз основа на диаграмата на фигура 9.3
След като свържите модулите, проверете верността на връзките и отново включете захранването на модула.
Ако устройството е било правилно свързано и конфигурирано, след около 15 секунди червеният светодиод 1
ще светне (вижте фигура 8.1). Тогава диодът периодично светва и изключва в режим на приблизително 7
секунди.
Ако светодиодът мига в друг цикъл, това означава, че е възникнала Грешка при инициализацията на GSM
модула. След това диодът генерира последователност от дълги (-) и къси (.) импулси.
- ・ - ・ - ・ - не успява да отвори файлове от SD картата (няма карта, няма налични файлове).
- ・・ - ・・ - ・・ неправилна структура на файла, например знаци, различни от цифри и точка и запетая (;),
празни редове, неадекватен брой знаци в отделните секции и др.

6. Използване на модула.
6.1. Деактивирано пренасочване на повикванията.

Ако пренасочването на повиквания към избраните номера е изключено, то всички повиквания ще бъдат
насочени към домофони, свързани към домофонната система (аудио и видео домофони). GSM модулът не
участва в работата на системата.
6.2. Активирано пренасочване на повикванията.
Ако пренасочването за избрания номер е включено и няма активиране на разговор от домофонна слушалка,
GSM модула ще пренасочи повикването към телефонния номер, посочен в конфигурационния файл.
Ако връзката с първия номер се провали, модулът ще пренасочи повикването към втория номер,
предоставен в конфигурационния файл (при положение, че този втори номер е дефиниран). Ако няма
дефениран втори номер, тогава модулът ще пренасочи повикването още веднъж към първия телефонен
номер.
Броят на опитите за свързване зависи от параметрите в конфигурационния файл setup.txt и от зададеното
време за разговор и време на изчакване, зададени в процедурите на настройка на домофонната система
([Tro] и [tOc] в процедура P-1).
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Ако разговорът е получен, можете да говорите с лицето, което използва външния панел от домофонната
система. Времето за разговори е ограничено от системата. Разговорът може да бъде прекратен по всяко
време чрез натискане на клавиша C от клавиатура на входния панел или чрез прекъсване на повикването
чрез закачане на слушалката или натискане на съответния бутон на телефона.
Може да се получи така, че пренасочване на повикване за даден апартамен да е разрешено, но в
апартамента с повикания домофон да има хора – обитатели.
Когато се стартира пренасочване на повикване, домофона (аудио или видео) ще сигнализира за налично
пренасочване.
Ако разговорът е получен както в апартамента, така и в телефона, към който е било пренасочено
повикването и тримата души могат да говорят едновременно.
Когато се опитате да се свържете и по време на пренасочване на повикване, светодиодът 1 мига с около 30
Hz.
6.3. Задействане на електрическа брава чрез телефонна клавиатура.
По време на повикването, пренасочено към телефонния номер, е възможно да се стартира задействане на
електрическа брава – отваряне на входна врата. За да се направи това, е небходимо да се натисне от
клавиатурата на телефона три пъти едина и съща цифра.
Интервалът между последователните натискания на клавишите трябва да бъде около 0.5s. Активирането на
електрическата брава удължава времето за разговор с около 10 секунди.
6.4. Включване / изключване на пренасочването чрез клавиатурата на входящия панел.
Потребителят може да активира или деактивира пренасочването на обажданията по всяко време. За да
промените състоянието на пренасочване чрез входната клавиатура на телефона, изпълнете следното
действия:
• Използвайте функцията кодово отключване - въведете номера на апартамента от клавиатурата,
потвърдете с бутона "ключ" и изберете четирицифрения код за отключване
• вижте и се вслушайте в сигнализацията за задействана електрическата брава
• преди края на 20 секунди за индикацията за задействана електрическа брава, изберете номера на вашия
апартамент от клавиатурата
• изчакайте звуков сигнал: дълъг сигнал означава включване, три къси сигнала - изключване на
пренасочването.
• последващото избиране на номера на апартамента от клавиатурата ще промени статуса
• след 20 секунди от последната операция модулът ще запомни промените и ще изпрати на телефонния
номер SMS с информация за текущото състояние на препращането.
6.5. Активиране / деактивиране на пренасочването с електронни ключове
Ако домофонната система поддържа електронни ключове и тези ключове са регистрирани по отделни
апартаменти, можете да използвате тези електронни ключове, за да промените състоянието на
пренасочване на повиквания.
• поставенте електронния ключ към четеца, който ще задейства електрическата брава.
• изчакайте сигнализацията на отворена електрическа брава
• преди края на 20 секунди за индикация на задействане електрическа брава, изберете номера на вашия
апартамент от клавиатурата
• изчакайте звуков сигнал: дълъг сигнал означава включване, три къси - изключване на пренасочванията
• последващото избиране на номера на апартамента от клавиатурата ще промени статуса
• след 20 секунди модулът ще запомни промените и ще изпрати SMS на телефонния номер с информация за
текущото състояние на пренасочването
6.6. Активиране / деактивиране на пренасочването чрез изпращане на SMS съобщение.
Състоянието на пренасочване може да се промени чрез изпращане на SMS съобщение до номера на GSM
модула със съответното съдържание.
Предпоставка за функционирането на този метод е определянето на петцифрен код SMS за даден
апартамент. Този код трябва да се получи от инсталатора на домофонната система.
За да активирате пренасочването, трябва да изпратите SMS съобщение, със съдържание код SMS +
(например код 12345+)
За да деактивирате пренасочването, изпратете SMS съобщение със съдържанието код SMS (например
12345- )
За да проверите състоянието на пренасочване, моля, изпратете SMS съобщение със съдържанието код
SMS? (например 12345?)

7. Контрол на релейни изходи REL1 и REL2.
Тази функция може да се използва от инсталатора за дистанционно управление на релейни изходи.
Тези изходи могат да се използват за всякакви цели, например дистанционно нулиране на електронната
касета, изключване на осветление и др. Един от изходите също може да се използва, например, за
управление на електрическа брава на входна врата.
Модулът има два релейни изхода REL1 с контакти NO1, NC1, COM1 и REL2 с контакти NO2, NC2, COM2 (виж
фигура 8.1)
Изходите NC1, COM1 и NC2, COM2 са затворени в покой.
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Изходите NO1, COM1 и NO2, COM2 са затворени, когато релето е активирано
Управлението на изходите изисква знание на дефинирания седемцифрен администраторски код в
конфигурационния файл setup.txt
Този файл също така определя начина, по който изходите работят. Изходът може да е неактивен, може би за
определено време (от 1 до 9 сек.) или да се държи в определена позиция (включен /изключван).
7.1. Дистанционно рестартиране на електронната касета.
Електронната касета (централа) може да бъде нулирана по два начина: чрез използване на бутона RESET
или чрез изключване и отново включване на захранването на електронната касета.
Използваме описания по-долу метод като реално се изключва и включва захранването.
Предполагаме, че ще използваме релейни изходи REL1, за да възстановим електронната касета по същия
начин, по който можете изпълнете тази функция на релеен изход REL2.
Един от кабелите на захранването, който захранват електронната касета, трябва да бъде свързан нормално
затворени контакти с релето REL1 (NC1, COM1), виж фиг. 9.3.
В конфигурационния файл на релето REL1, например, задайте стойност 5, което означава, че това реле ще
бъде активирано за 5 секунди.
След това към номера на модула CD-GSM-02 изпращаме SMS съобщение, което казва: инсталаторски код,
например 1234567t1
Това ще стартира релето за 5 секунди, като по този начин ще го изключи и отново включи след 5 секунди
захранване на електронната касета.
7.2. Управление на осветлението.
Релейните изходи могат да бъдат конфигурирани по такъв начин, че да работят в едно състояние (включено
/ изключено).
Такъв изход може да се използва, например, за управление на осветление или друго оборудване.
За тази цел в конфигурационния файл задайте стойността за дадения изход на 10. С такива настройките на
релето могат да се включват или изключват чрез SMS съобщения:
Релеен изход REL1
администраторски код + 1, например 1234567 + 1
администраторски код - 1, например 1234567 - 1

включване на релето
изключване на релето

Релеен изход REL2
администраторски код + 2, например 1234567 + 2
администраторски код - 2, например 1234567 - 2

включване на релето
изключване на релето

8.

Описание на терминалите

Фигура 8.1 Изглед на модула CD-GSM-02
+
захранване 9-15V DC/1A min
маса захранване
L+
вход L+
Lлиния LL+
WY
изход L+
NO1 релеен изход REL1, контакт NO (нормално отворен)
NC1
релеен изход REL1, контакт Nc (обикновено късо съединение)
COM1 релеен изход REL1, контакт COMMON (общ)
NO2 релеен изход REL2, контакт NO (нормално отворен)
NC2
релеен изход REL2, контакт Nc (нормално затворен)
COM2 релеен изход REL2, контакт COMMON (общ)
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9. Схеми на свързване

Фигура 9.1 Свързване на модула CD-GSM-02 в главния режим
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Фигура 9.2 Свързване на модула CD-GSM-02 в режим Slave
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Фигура 9.3 Схема за дистанционно нулиране
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