GD-04K Universaali GSMkommunikaattori ja -ohjain
GD-04K on universaali GSM-kommunikaattori. Se ohjaa erilaisten laitteiden tilaa ja
raportoi niistä etäyhteyden kautta. Ohjaus voidaan suorittaa tekstiviestikommennoilla tai
soittamalla. Moduuli on varustettu kahdella virran ulostulolla, jotka toimivat tilan tai
pulssireaktion mukaan. Tilavalvontaa varten GD-04K-moduulissa on neljä riviliittimiä, jotka
reagoivat maadoitukseen (kytkentään GND-terminaaliin). Sisäänmenon aktivointi ja
deaktivointi voidaan raportoida tekstiviestillä, soittamalla tai molempien näiden
vaihtoehtojen yhdistelmällä enintään 100 valtuutettuun puhelinnumeroon. GD-04Klaitteeseen voidaan myös lisätä GD-04A-vara-akku, joka varmistaa laitteen sähkönsaannin
silloin kun verkkovirta ei ole kytkettynä. Moduulin määritys voidaan suorittaa käyttäen
tietokoneelle asennettua GD-Link 2.1.0-ohjelmaa (tai korkeampaa) joko paikallisesti USBkaapelin kautta tai etäyhteyden kautta. Määritys voidaan suorittaa myös tekstiviestillä
ohjelmoimalla.

1.

GD-04K-laitteen käyttö

GD-04K-moduuli
raportoi
esiasetettuihin
puhelinnumeroihin
tekstiviesteillä
(vaihtoehtoisesti puheluilla) neljästä tulosta (A–D). Se tarjoaa myös 2 virran ulostulorelettä,
joita voidaan ohjata esiasetetuilla tekstiviestikäskyillä tai soittamalla asetusten mukaisesti
joko valtuutetuista numeroista tai mistä tahansa (valtuuttamattomasta) numerosta.
Releen ohjaus:
−

−

−

tekstiviestiohjeilla, jotka voidaan toisistaan riippumatta esiasettaa kytkemään releen
kukin lähtö PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ. Molemmat releet voivat toimia tila- tai
pulssimoodissa. Moodi voidaan valita asetuksista. Jos pulssimoodi on valittuna, lähtö
kytketään aktivointikäskyn mukaisesti ajaksi, joka on välillä 1 s – 10 tuntia.
Soittamalla. Molempia releitä (X ja Y) voidaan ohjata soittamalla tunnetusta
puhelinnumerosta. Kommunikaattoriin voidaan tallentaa enintään 100 numeroa.
GD-04K ei vastaa saapuvaan puheluun, vaan ainoastaan varmistaa soittajan
puhelinnumeron. Jos soittajan puhelinnumero on valtuutettu, puhelu katkaistaan ja rele
aktivoidaan tai deaktivoidaan pyynnön mukaisesti (esiasetetuksi ajaksi kun
impulssireaktio on asetettu).
Soittamalla, kun rajoitukset ovat käytössä. Valtuutettuja puhelinnumeroita
syötettäessä niille kullekin voidaan asettaa käyttörajoituksia. Kun esiasetetun numeron
käyttöraja saavutetaan, kaikki muut puhelut jätetään huomiotta. Vain pääkäyttäjä voi
sallia uudelleenaktivoinnin (tekstiviestillä). Tätä toimintoa voidaan käyttää
tilauspohjaisessa parkkihalliin pääsyssä ja niin edelleen.

Tulon tilan raportointi:
−

−

Tekstiviestiraportin lähetys kun joku tuloista (A–D) aktivoidaan tai deaktivoidaan
(kytketään GND-tasoon tai irrotetaan siitä). Joka tulolle on mahdollista muokata
raportoitavia tekstejä. Kaikkiin kommunikaattoriin tallennettuihin puhelinnumeroihin
voidaan lähettää tekstiviesti. Avunpyyntöä voidaan korostaa soittamalla tekstiviestin
lähetyksen jälkeen numeroihin, joihin tekstiviesti lähetettiin.
Tilan valvonta. Kaikkien tulojen ja lähtöjen tila voidaan tarvittaessa tarkistaa TILAtekstiviestikäskyllä. Tällä tavalla voidaan esimerkiksi tarkistaa sellaisten kytkettyjen
laitteiden tila, joiden jokaista tilamuutosta ei ole tarpeen raportoida.
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Varoitus: GD-04K-laitetta ei ole tarkoitettu eikä sertifioitu tilojen suojeluun käytettäväksi
turvalaitteeksi.

2.

Laitteen kuvaus

Kuva 1: 1 – GSM-antenni; 2 – Mini USB -liitin laitteen kytkemiseksi tietokoneeseen;
3 – Nollauksen hyppyjohdin; 4 – SIM-korttipaikka; 5 – LED-indikointimodulit; 6 – Joustavat
lukitsimet; 7 – Vara-akun liitin – GD-04A-kansi; 8 – Lähtöreleen sulakkeet; 9 – Tulo / lähtö
ja virtalähteen riviliittimet
Terminaalien kuvaus:
Matalajänniteliittimet:
+12 V

Liittimet mukana toimitetun 12 V DC -adapterin kytkentään (tai muun
ulkoisen virtalähteen, jonka virransyöttökyky on vähintään 0.5 A)

GND

Tulojen A, B, C, D yhteinen liitin ja GND 12 V -jännitteelle
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A, B, C, D
−
−
−
−

tuloliittimet:

Tulot reagoivat GND-liititmen kytkentään ja siitä irrotukseen.
Jokaisella tulolla on oma aikasuodattimensa (0,5–10 tuntia)
Tuloterminaaleihin (A–D) voidaan kytkeä enintään 30 V ulkoinen laite.
Jokaisella tulolla voi olla oma nimensä. Tulon aktivointi ja deaktivointi raportoidaan
esiasetettuihin puhelinnumeroihin ja tallennetaan myös tapahtumahistoriaan. Jopa 384
tapahtumaa voidaan tallentaa, ja ne sisältävät tiedot tulon tai lähdön aktivoinnista tai
deaktivoinnista sekä tiedon tapahtuman lähteestä (kuka tai mikä sai tapahtuman
aikaan).

Virtalähteen liittimet:
X1, X2 (RELE X)

Tehoreleen NO-kontakti, 230 V / 2,5 A.

Y1, Y2 (RELE Y)

Tehoreleen NO-kontakti, 230 V / 2,5 A.

LED-indikointimodulit:
Punainen

indikoi GSM-moduulin vastaanottotoiminnan

Vihreä

indikoi GSM-moduulin lähetystoiminnan + NOLLAUS-indikointi

Yleiset ominaisuudet:
−
−
−

Molemmat lähdöt (X ja Y) voidaan kytkeä PÄÄLLE toisistaan riippumatta esiasetetuksi
ajaksi 1 s – 10 tuntia (impulssi) tai jatkuvasti.
Molemmat releet on galvaanisesti erotettu kommunikaattorin piireistä ja ne täyttävät 4
kV -turvaeristysvaatimukset.
Molemmat lähdöt (X ja Y) varmistetaan sähkökatkon aikana käytettäessä vara-akulla
varustettua kantta.

3.

Asennus ja alustavat asetukset

1.

Valitse kommunikaattorille sopiva asennuspaikka ottaen huomioon GSM-signaalin
voimakkuus.
Kommunikaattorin päälevy voidaan vapauttaa yksinkertaisesti painamalla joustavia
lukitsimia (6) avatessasi etukannen.
Aseta muovinen takaosa haluamaasi paikkaan.
Aseta pääpiirilevy takaisin paikoilleen muoviseen takaosaan.
Laita SIM-kortti paikoilleen – suunta on merkitty piirilevyyn (katso myös luku 8. SIMkortti ja sen käyttö)
Huomaa: GSM-antennin ympärillä ei saa olla metallia. Alkuperäinen antenni voidaan
korvata ulkoisella GSM-taajuuksille 900/1800 MHz tarkoitetulla antennilla, joka on
varustettu SMA-liittimellä. Se voidaan tarvittaessa liittää koaksiaalikaapelilla, jonka
impedanssi on 50 Ω.
Kytke tulo / lähtö sekä virtajohdot kommunikaattorin liittimiin.

2.
3.
4.
5.

6.

Käyttöjännite: Kytke toimitettu verkkoadapteri +12 V- ja GND-liittimiin (vihreällä
raidalla varustettu johdin on tarkoitettu +12 V -terminaaliin). Jos käytät muuta
virtalähdettä, sen on tuotettava 12 V DC jännite ja vähintään 500 mA virta. Älä
käynnistä vielä.
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Releen lähtökontaktit: Nämä kytketään liittimiin, jotka on merkitty X1, X2 ja Y1, Y2.
Kumpaakin lähtöä on suojaamassa 5 A sulake. Esimerkki: Lampun ohjaus releellä Y:

Tuloliittimet: merkitty A–D, reagoivat (ja lähettävät tekstiviestin) kytkettäessä GNDliittimeen ja irrotettaessa siitä. Esimerkki: tuloterminaaliin A kytketty kytkin:

4.

GD-04A:n kansi vara-akulla

Sähkökatkon sattuessa lisävarusteena saatava GD-04A-moduuli (vara-akku suuremman
kannen sisällä) jatkaa laitteen toiminta-aikaa 12–24 tunnilla. Tarkka aika riippuu GSMsignaalin voimakkuudesta (mitä voimakkaampi signaali on, sitä pienempi on laitteen
virrankulutus).
−
−
−

−

GD-04K-moduulin 2-jalkainen liitin (7) toimii vara-akulla varustetun kannen liittimenä.
Pääyksikkö lataa sisäisen akun, joka saavuttaa täyden latauksen noin 72 tunnin
päästä.
Vara-moduuli antaa virtaa ainoastaan GD-04K-kommunikaattorille ja sen lähtöreleille.
Se ei kuitenkaan anna virtaa +12 V -terminaaliin kytketyille ulkoisille laitteille.
− GD-04K-moduuli lähettää tekstiviestiraportin SAHKOKATKO 30 minuutin
kuluttua siitä kun verkkovirta vikaantuu tai katkeaa sekä viestin VIRTALAHDE
PALAUTETTU 5 minuuttia sen jälkeen kun verkkovirta on palannut. Viestit
lähetetään kaikkiin huollon puhelinnumeroihin (katso luku 6. Asetukset).
Molempia tekstejä voidaan muokata.
Jos vara-akun varaus on tyhjä, moduuli sammutetaan (molemmat releet kytketään pois
päältä). Kun verkkovirta palautuu, releiden aikaisempi tila palautetaan ja vara-akku
varataan.
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5.

Ensimmäinen käynnistys

1.

Kytke virta, punainen LED alkaa vilkkua, mikä ilmaisee, että moduuli kirjautuu GSMverkkoon (ellei näin tapahdu, tarkista virtalähteen kytkentä).
Punainen LED-indikointimoduuli sammuu kun laite on kirjautunut GSM-verkkoon
(tämä kestää tavallisesti 1 minuutin). Jos se jatkaa vilkkumista, jokin ongelma estää
kirjautumisen (kytke virta pois päältä ja tarkista, että SIM-kortti on asennettu oikein,
että se on aktivoitu ja että GSM-signaalin voimakkuus on riittävä).
Lähetä tekstiviestikäsky: TILA matkapuhelimestasi GSM-kommunikaattoriin
asennettuun SIM-korttiin.
Kommunikaattori vastaa tekstiviestillä, esim. TILA: A0,B0,C0,D0,X0,Y0,
GSM:80%, Vcc:12.1 V (tämä tarkoittaa että kaikki tulot ja molemmat releet on
deaktivoitu / kytketty pois päältä, GSM-signaalin voimakkuus on 80 % ja käyttöjännite
on 12,1 V). Vastauksen nopeus riippuu GSM-verkon liikenteestä kyseisellä hetkellä.
Jos vastausta ei kuulu, tarkista, että teksti "TILA" on kirjoitettu oikein ja lähetetty
oikeaan puhelinnumeroon.

2.

3.
4.

6.

Asetukset
6.1. Paikalliset asetukset tietokonetta käyttäen

Helpoin tapa suorittaa GD-04K-laitteen asetukset on käyttää tietokonetta ja GD-Link
2.1.0-ohjelmistoa (tai korkeampaa), jolla voit ladata, muuttaa ja tallentaa asetukset
myöhempää käyttöä varten. Voit ladata ohjelmoinnissa käytettävän ohjelman ilmaiseksi
osoitteesta www.jablotron.com kohdassa Liikekumppaneille / Ladattavaa / Software.
Ohjelma vaatii Windows XP -käyttöjärjestelmän tai uudemman. Seuraa asennusoppaan
ohjeita asennuksen aikana. Asennuksen aikana työpöydälle luodaan GD-Link 2.1.0ohjelman pikakuvake.
Ohjelmalla voidaan suorittaa myös firmware-päivitykset ja tehdä enemmän kuin vain
suorittaa GD-04K-moduulin asetukset. Kun se kytketään Internetiin, GD-Link versio 2.1.0
(tai korkeampi) tarkistaa onko GD-Link-ohjelmasta saatavana uudempaa versiota. Jos
päivitys on saatavana, se ehdottaa päivitystä välittömästi (vaihtoehtoinen asetus).
Nykyinen FW-laiteohjelmisto, joka kuuluu GD-Link-pakettiin, ladataan myös ja kun GD-04K
kytketään tietokoneeseen, automaattista päivitystä ehdotetaan. Tämä varmistaa
yhteensopivuuden tietokoneen kanssa sekä GSM-laitteen FW-laiteohjelmiston
ajantasaisuuden. FW-päivitys voidaan suorittaa myös manuaalisesti napsauttamalla
vaihtoehtoa Laite / Laiteohjelmiston päivitys tiedostosta.
Yhteyden muodostaminen:
−
−
−

Kytke tietokone käyttäen toimitettua
USB-kaapelia
ja
kommunikaattorin
emolevyn miniUSB-liitintä (2).
Aloita
GD-Link
2.1.0-ohjelma
tai
korkeampi.
Voit asetusten mukaan valita haluamasi
toiminnon
ensiksi
näytettävästä
ikkunasta tai kommunikaattori voi
muodostaa yhteyden automaattisesti.
Kuva 2
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−

Jos asetusta muokataan offline-tilassa ilman yhteyttä GD-04K-laitteeseen, siirry onlinetilaan painamalla Online-painiketta ylemmällä työkalurivillä kun laite on kytketty.

Ohjelma sisältää 7 välilehteä:
Käyttäjät

Välilehdellä voidaan asettaa enintään 100 käyttäjää puhelinnumeroineen,
raportteineen ja valtuutuksineen ohjata.

Tulot

Välilehti, jolla kaikki tuloihin A, B, C ja D liittyvät parametrit voidaan
määrittää, esim. tekstiviestiraporttien tekstit jne.

Lähdöt

Välilehti, jolla kaikki lähtöihin X ja Y liittyvät parametrit voidaan määrittää,
esim. lähtöjen, reaktioiden jne. ohjauksen tekstit.

Asetukset

Välilehti, jolla sijaitsee kommunikaattorin lisäasetuksia, esimerkiksi huollon
puhelinnumerot, prepaid-SIM-kortin saldotarkistus jne.

Tekstit

Välilehti, jolla muokataan järjestelmän tekstiviesteinä lähetettäviä
raporttitekstejä käyttäjän vaatimusten mukaisesti. Oletustekstit ovat
englanniksi.

Tieto

Välilehti,
jolla
tallennetaan
tuotantokoodit
ja
rekisteröintiavain.
Rekisteröintiavainta tarvitaan etäkäytössä GD-Link 2.1.0-ohjelmalla (tai
korkeammalla).

Tapahtumat Näyttää tapahtumahistorian, mukaan lukien luontipäivämäärä ja tapahtuman
lähde.
Huomaa: Ohjelma käyttää popup-ikkunoita tarkan kuvauksen näyttämiseksi kaikista
vaihtoehdoista. Ne näytetään kun liikutat hiiren kohdistimen minkä tahansa parametrin ylle.

6.2. Etäkäyttö tietokoneelta
GD-04K-laite voidaan määrittää myös käyttämällä tietokonetta ja GD-Link 2.1.0ohjelmaa (tai korkeampaa) Internet-etäyhteyden kautta. Tähän tarvitaan rekisteröintikoodi
ja
kommunikaattorissa
käytettävän
SIM-kortin
puhelinnumero
(kuva
3).
Luo etäyhteys laitteeseen napsauttamalla Internet-painiketta ohjelman ylemmässä
työkalupalkissa.
Jotta voisit käyttää etäyhteyttä ja suorittaa asetuksia GD-Link-ohjelmaa käyttäen, sinun
on sallittava joku seuraavista
vaihtoehdoista.
Katso
Asetukset → Etäyhteys ja aseta
GD-Link tai MyJABLOTRON
(katso kuva 2).
Varoitus: Etäyhteydessä GDLink
2.1.0-ohjelman
kautta
käytetään GPRS-tiedonsiirtoa ja
GSM-operaattorisi voi veloittaa
siitä. Tarkista tämän vuoksi
GPRS-tiedonsiirron hinta GSMoperaattorisi ennen etäyhteyden
käyttöä.
Kuva 3
GD-04K
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Voit etäyhteyttä käyttämällä asettaa kaikki parametrit samalla tavalla kuin jos suorittaisit
asetukset paikallisesti käyttämällä USB-kaapelia.

6.3. Asetusten
suorittaminen
MyJABLOTRON-sovellusta

kauko-ohjauksena

käyttäen

GD-04K-GSM-moduulin asetukset voidaan ohjelmoida täysin myös käyttämällä
MyJABLOTRON-sovellusta. Suorita asetukset valitsemalla Asetukset → Määrittely (kuva 4).

Kuva 4
Saat MyJABLOTRON-verkkosovelluksen ilmaiseksi. Käyttäjä voi käyttää itse
MyJABLOTRON-palvelua (laitteen rekisteröinti ja tilin luonti) tai GD-04K-moduulin
asentanut asennusliike voi tehdä sen hänen puolestaan.
Rekisteröimismenetelmä:
1.
2.
3.
4.

Avaa GD-Link-ohjelman etäyhteysasetukset ja valitse MyJABLOTRONparametri (katso kuvaa 2).
Mene osoitteeseen www.jablotron.com ja valitse MyJABLOTRON.
Napsauta Rekisteröi uusi laite -painiketta sivun alaosassa. Tämä käynnistää
uuden rekisteröinnin ohjaustoiminnon.
Jatka ohjeiden mukaan.

Rekisteröinnin aikana voit kirjautua jo olemassa olevalle tilille tai voit luoda aivan uuden
tilin.

6.4. Asetusten
asetusverkkosivua

suorittaminen

kauko-ohjauksena

käyttäen

GD-04K-moduulia
voidaan
rajoitetusti
ohjelmoida
myös
asetusverkkosivun
david.jablotron.cz/gd-04/ kautta, jossa voit täyttää perusparametrit ja lähettää asetukset
kommunikaattoriin. GD-04K ei tue punaisella merkittyjä vaihtoehtoja.
Voit ainoastaan lähettää uuden asetuksen asetussivulta, nykyistä asetusta ei voida lukea
laitteelta. Tästä syystä suosittelemme voimakkaasti, että tallennat nykyiset asetukset
valmiiksi lähetettäväksi GD-04K-laitteelle ennen kuin siirryt pois verkkosivulta ("Tallenna
asetukset tietokoneelle myöhempää käyttöä varten -> Tallenna").
GD-04K
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Kun kommunikaattori vastaanottaa uuden asetuksen, se palauttaa tehdasasetukset ja
lataa asetuksen. Kaikki ohjelmointivaihtoehdot, joita ei ole täytetty, poistetaan. Tästä
syystä on aina täytettävä kaikki vaadittavat vaihtoehdot eikä vain muutettua vaihtoehtoa.
Paras tapa kauko-ohjelmoida GD-04K on käyttää GD-Link 2.1.0-ohjelmaa tai korkeampaa,
katso lukua 6.2.

6.5. Asetusten suorittaminen tekstiviestillä
GD-04K-laitteen
esimerkiksi:

perustoiminnot

voidaan

ohjelmoida

myös

tekstiviestikäskyllä,

PC, ARX, lämmitys PÄÄLLE, DRX, lämmitys POIS PÄÄLTÄ
jossa:
PC

on salasana, jolla jokaisen ohjelmointitekstiviestin on alettava
(oletussalasana on PC, sitä voidaan vaihtaa, enintään 2–30 merkkiä, ei
tarkkeita – siis ei diakriittisia merkkejä)

,

pilkku erottaa jokaista käskyä ja käskymuotoa

ARX

on käsky kytkeä rele X PÄÄLLE, jota seuraa pilkku

DRX

on käsky kytkeä rele X POIS PÄÄLTÄ, jota seuraa pilkku

Tämä ohjelmointitekstiviesti asettaa X-releen kytkettäväksi PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ kun
laite vastaanottaa tekstiviestikäskyn "lämmitys PÄÄLLE" ja "lämmitys POIS PÄÄLTÄ".
Yleiskatsaus kaikista ohjelmointikäskyistä löytyy taulukosta 1 (tämän käyttöohjeen
lopussa).
Määrittelyn tekstiviestikäskyjen käsittelyssä noudatettavat säännöt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Jos haluat lähettää useamman kuin yhden ohjelmointitekstiviestin, jokaisen
tekstiviestin on alettava oikealla salasanalla.
Yhdessä ohjelmointitekstiviestissä voi olla useita käskyjä. Laite pystyy käsittelemään
pitkiä tekstiviestejä. Tämä tarkoittaa, että ohjelmointitekstiviestin pituus voi olla jopa
2400 merkkiä ilman tarkkeita tai 1050 tarkkeiden kanssa.
Jokainen käsky on erotettava pilkulla eikä käskyn lopussa saa olla pilkkua.
Ohjelmointitekstiviestissä olevia välilyöntejä ei ohjelmointitekstien välilyöntejä lukuun
ottamatta huomioida.
Kun ohjelmointitekstiviesti otetaan vastaan ja käsitellään, GSM-kommunikaattori
vastaa takaisin OHJELMOINTI OK -viestillä (tätä tekstiä voidaan muokata).
Jos GSM-kommunikaattori havaitsee ohjelmointitekstiviestissä syntaksivirheen, se
vastaa OHJELMOINTIVIRHE-viestillä (tätä tekstiä voidaan muokata) ja lähettää
virheellisen syntaksin takaisin lähettäjälle. Kaikki oikeat käskyt suoritetaan ja tekstien
tunnistamattomat kohdat jätetään huomiotta.
Suurien ja pienten kirjainten välillä ei tehdä eroa.
Myöskään tarkkeita ei huomioida.
Kun GD-04K ottaa vastaan ohjelmointitekstiviestin, se kytkee molemmat releet (X ja
Y) pois päältä.
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7.

Kauko-ohjaus
7.1. Releen kauko-ohjaus MyJABLOTRON-sovellusta käyttämällä

Verkkosovellus nimeltä MyJABLOTRON on kaikkein mukavin menetelmä ohjata laitteita
tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimesta. Älypuhelimiin, joiden käyttöjärjestelmä on iOS
(iPhone), Android tai Windows Phone, on saatavana älysovellus nimeltä MyJABLOTRON.

Käyttäjä voi tällä sovelluksella ohjata lähtöjä, tarkistaa niiden tilan sekä myös tulojen tilan,
tarkastella historiaa ja hallita koko laitetta etäyhteyden kautta. Jokaisesta toiminnosta,
jonka MyJABLOTRON suorittaa, annetaan välitön vahvistus, jolloin käyttäjä saa välittömän
palautteen käskyn onnistumisesta. GD-04K-moduulin käyttöä voidaan jakaa antamalla
esiasetetuille henkilöille MyJABLOTRON-käyttöoikeus.
GD-04K
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Huomaa: GSM-moduulin asetukset on suoritettava ja se on rekisteröitävä
MyJABLOTRON-palveluun ennen kuin sitä voidaan käyttää sovelluksen kautta (katso luku
6.3).

7.2. Releen kauko-ohjaus tekstiviestikäskyillä
Lähtöjen tekstiviestiohjaukseen (kytkentä PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ) käytettäviä
tekstikäskyjä on mahdollista mukauttaa. Tähän voidaan käyttää enintään 30 merkkiä.
Esiasetettuja tekstejä käytetään käskyinä seuraavien ehtojen mukaisesti:
−
−

−
−
−
−
−

Tekstiviestikäsky ei sisällä salasanaa ja sen on vastattava täsmälleen esimääritettyä
tekstiä. Suurien ja pienten kirjainten välillä ei tehdä eroa.
GD-Link 2.1.0-ohjelmaa (tai korkeampaa) käyttämällä voit asettaa tekstiviestit ja
saapuvat puhelut jokaiselle releelle toisistaan riippumatta, ja sitä voi ohjata kuka
tahansa tai ainoastaan laitteeseen tallennetut valtuutetut numerot. Jokaiselle yleisen
listan puhelinnumerolle voidaan myöntää valtuutus erikseen tekstiviesteille ja
puheluille.
Samaan tekstiviestiin voidaan kirjoittaa useita tekstiviestikäskyjä, käskyt erotetaan
pilkulla.
Esimerkki: LÄMMITYS PÄÄLLE, VALOT POIS, TILA
Kommunikaattori vahvistaa käskyn käsittelyn tekstiviestivahvistuksella.
Tunnistamaton tekstiviesti lähetetään edelleen huollon numeroon (katso Asetukset).
Käytettäessä SMS-internet-yhdyskäytävää tekstiviestissä voi olla muuta tekstiä
lisättynä haluttuun käskyyn. Tällöin käskyn alku on merkittävä %-symbolilla ja käskyn
on päätyttävä %%-symboleihin. Esimerkiksi tekstiviesti tekstillä: www: %lämmitys
päälle%% -- GSM-palveluntarjoajasi lähettämä tekstiviesti. – käsitellään
kommunikaattorissa käskynä: lämmitys päälle.

7.3. Releen kauko-ohjaus soittamalla
Puhelinnumerot, joiden sallitaan ohjata relettä soittamalla,
Jos näin valtuutettu numero soittaa, rele reagoi seuraavalla tavalla:
−

−

−
−
−
−

voidaan

asettaa.

Jos releeseen on esiasetettu rajoitettu kytkentäaika (impulssireaktio), se soitettaessa
kytkee päälle kyseiseksi ajaksi. Jos kytkentäaika on asetettu nollaksi, saapuva puhelu
kytkee sen PÄÄLLE seuraavaan saapuvaan puheluun asti, jolloin se kytketään POIS
PÄÄLTÄ (tai se voidaan kytkeä POIS PÄÄLTÄ myös vastaavan käskyn sisältävällä
tekstiviestillä).
GD-Link 2.1.0-ohjelmaa (tai korkeampaa) käyttämällä voit asettaa tekstiviestit ja
saapuvat puhelut jokaiselle releelle toisistaan riippumatta, ja sitä voi ohjata kuka
tahansa tai ainoastaan laitteeseen tallennetut valtuutetut numerot. Jokaiselle yleisen
listan puhelinnumerolle voidaan myöntää valtuutus erikseen tekstiviesteille ja
puheluille.
Kumpaakin relettä voi ohjata enintään 100 puhelinnumeroa jos tämä vaihtoehto on
käytössä.
Voit asettaa jokaiselle puhelinnumerolle käyttökertojen enimmäismäärän. Kun
esiasetettu raja saavutetaan, ohjausta ei enää voida suorittaa kyseistä puhelinnumeroa
käyttämällä.
Ohjaus soittamalla on mahdollista vain kun puhelinnumeron näyttöä ei ole estetty
(puhelinnumeroa ei ole piilotettu).
Rele voidaan asettaa lähettämään vahvistus tekstiviestillä soitto-ohjauksen jälkeen.

GD-04K
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8.
−
−
−
−

SIM-kortti ja sen käyttö
Laitteessa voidaan käyttää tavallista 2G SIM-korttia palveluntarjoajasta riippumatta. Jos
haluat käyttää etäyhteyttä GD-Link-ohjelmalla tai hallita laitetta MyJABLOTRONsovelluksella, kysy valtuutetulta Jablotron-jälleenmyyjältä tarvittavasta datapaketista.
Ennen kuin alat käyttää SIM-korttia GSM-kommunikaattorissa, tarkista SIM-kortin
toiminta matkapuhelimessasi soittamalla puhelu (ei vain puhelun vastaanotto) ja
lähettämällä tekstiviesti.
Poista SIM-kortilta PIN-koodikysely tai esiaseta PIN-koodiksi 1234.
Tarkista GSM-signaalin voimakkuus asennuspaikassa.

Prepaid-SIM-korttien käyttöä ei suositella, koska saldon loppuminen ja saldon
voimassaoloajan päättyminen lisäävät riskiä, että laite ei toimi tarvittaessa.
Jos kuitenkin päätät käyttää prepaid-SIM-korttia, laite voi tarkistaa saldon
automaattisesti. Kommunikaattori tarkistaa (esiasetetuin aikavälein) saldon, ja jos saldo on
alhaisempi kuin esiasetettu minimi, senhetkinen saldo lähetetään edelleen huollon
puhelinnumeroon. Jotta tämä toimisi oikein, se on asetettava GSM-palveluntarjoajasi
antamien parametrien mukaisesti. Asetus suoritetaan seuraavalla käskyllä:
PC, CRD, xxxx, dd, hhh, pp
jossa:
PC

on ohjelmoinnin salasana

CRD

on käsky suorittaa saldokysely

xxxx

on saldokyselyn USSD-käsky ja se riippuu GSM-palveluntarjoajasta

dd

määrittää miten usein saldokysely suoritetaan (ajanjakso päivinä)

hhh

on minimisaldo

pp

on saldotiedon sijaintikohta GSM-palveluntarjoajan vastaustekstissä

Esimerkki: Saldokyselyn suorittaminen kerran viikossa minimisaldon ollessa 30 EUR:
PC, CRD, *104*#, 7, 30, 1
Voit tarkistaa nykyisen saldon tekstiviestikäskyllä:
PC, CRD
Poista automaattinen saldokysely ohjelmoimalla kaikki vaihtoehdot nollaksi seuraavalla
tavalla:
PC, CRD, *104*#, 0, 0, 0
Varoitus: Tässä mainitut saldokyselyesimerkit eivät ehkä toimi jos GSM-palveluntarjoaja
muuttaa käyttämäänsä muotoa. Tarkista miten saada saldotieto ja missä muodossa GSMpalveluntarjoaja vastaa pyyntöön.

GD-04K
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9.

Palauta tehdasasetukset

Voidaan suorittaa kauko-ohjauksena tekstiviestikäskyllä PC, RST, jossa PC on
ohjelmoinnin salasana – katso taulukko 1.
Toinen vaihtoehto on suorittaa se käyttämällä NOLLAUKSEN hyppyjohdinta (sijaitsee
SIM-kortin pidikkeen vieressä).
−
−
−
−

Kytke virta pois päältä (myös kansi vara-akulla, jos sellainen in käytössä).
Aseta NOLLAUS-tappeihin hyppyjohdin
Kytke virta päälle (vihreä LED alkaa vilkkua) ja
Odota, kunnes LED palaa jatkuvasti (noin 5 sekunnin kuluttua), sen jälkeen poista
hyppyjohdin nollauksen tapeista.

Kun nollaus on suoritettu, kaikki asetukset on poistettu, mukaan lukien puhelinnumerot ja
tekstit.

10. Tekniset tiedot
Jännite
10.5 – 15 V DC
Virrankulutus valmiustilassa
noin. 25 mA (+17 mA relettä kohti)
Laitteen maksimivirrankulutus GSM-kommunikoinnin aikana
200 mA
GSM-moduulin toimintakaista E-GSM
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GSM RF -lähtöteho
2 W taajuuskaistalla GSM 850 / 900
1 W taajuuskaistalla GSM 1800 / 1900
Tulojen A, B, C, D aktivointi
kytkentä GND-tasoon
X ja Y lähtökuorma:
- resistiivinen kuorma
maks. 2,5 A / 250 V AC
- induktiivinen (kapasitiivinen), polttimokuorma
maks. 0,5 A / 250 V AC
Turvallisuus
EN 60950-1
EMC
EN 301489-7, EN 55022 ja EN 61000-6-3
Päästöt radio-taajuuksilla
ETSI EN 301511
Käyttöympäristö
II. Yleiset sisätilat (-10 °C – +40 °C)
Mitat (ilman antennia)
76 x 110 x 33 mm
GSM-antenniliitin
SMA-liitin
JABLOTRON ALARMS a.s. vakuuttaa täten, että GD-04K täyttää yhteisön
asiaan kuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön: Direktiivit numero:
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Löydät alkuperäisen
vastaavuusvakuutuksen osoitteesta www.jablotron.com – kohdasta
Ladattavaa.
Huomaa: Vaikka tämä tuote ei sisälläkään haitallisia materiaaleja,
suosittelemme, että se palautetaan käytön jälkeen myyjälle tai suoraan
valmistajalle.

GD-04K
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11. Taulukko 1 – Yleiskatsaus
ohjelmointikäskyistä

tekstiviesteissä

käytettävistä

Ohjelmointitekstiviestin on aina alettava salasanalla (katso 6.4).
Esimerkki: PC, ARX, lämmitys PÄÄLLE, DRX, lämmitys POIS PÄÄLTÄ
Tarkoitus /
toiminto
Tekstiviesti,
joka kytkee
releen päälle

Tekstiviesti,
joka kytkee
releen pois
päältä
Releen
kytkentäaika

Puhelinnumerot,
joiden sallitaan
ohjata relettä

Puhelinnumerot,
joiden sallitaan
ohjata relettä, ja
GD-04K

Ohjeet

Kuvaus

X- ja Y-releiden ohjaus
Kun käytät relettä Y , syötä ARY,
xxx..x = tekstin pituus enintään 30
merkkiä,
Poista teksti syöttämällä ARX,
Esimerkki:
ARY,ilmanvaihto
PÄÄLLE
DRX, xxx..x
Kun käytät relettä Y , syötä DRY,
xxx..x = tekstin pituus enintään 30
merkkiä,
Poista teksti syöttämällä DRX,
Esimerkki: DRY, ilmanvaihto POIS
PÄÄLTÄ
TMX, t..t
Kun käytät relettä Y , syötä TMY,
t..t = kytkentäaika sekunteina tai
minuutteina (m) tai tunteina (t)
välillä 1 - 10 tuntia (3600 = 60
m = 1 t). Kun aika asetetaan, rele
alkaa toimia ajastinkytkimenä, se
aktivoidaan
päällekytkennän
tekstiviestillä
tai
soitolla
ja
deaktivoidaan
joko
aikarajan
ylittyessä tai päältäkytkennän
tekstiviestillä.
Kun
ajaksi
asetetaan
0,
rele
toimii
vaihtokontaktina:
päälle,
pois
päältä...
Esimerkki: TMX, 710123456, 5m
ADX, x..x,x..x
Kun käytät relettä Y, syötä ADY,
x..x
=
puhelinnumero,
puhelinnumeroita voidaan syöttää
enintään 100 (samassa käskyssä
tai vähitellen). Numerot lisätään
valtuutettujen
numeroiden
luetteloon.
Esimerkki: lisää uusia numeroita
releen X ohjaukseen:
ADX, 710123456, +420710234567
LDX, x..x,n,
Kun käytät relettä Y, syötä LDY,
x..x,n
x..x, n, missä:
x..x
=
puhelinnumero
ARX, xxx..x
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Tehdasaset
ukset
Ei mitään

Ei mitään

0
(ai rajaa)

Ei mitään

Ei mitään
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joilla on
voimassaoloraja

Poista
puhelinnumerot,
joiden sallitaan
ohjata relettä

Tulon
aktivointiteksti

Tulon
deaktivointiteks
ti

Tuloraporttien
puhelinnumerot

Tulo –
tapahtumapuhel
ut

GD-04K

EDX, x..x, x..x

(puhelinnumeroita voidaan lisätä
enintään 100), numerot lisätään
valtuutettujen
numeroiden
luetteloon,
n = puheluiden lukumäärän
rajoitus (1 – 99), kun raja ylitetään,
numero poistetaan luettelosta ja
huollon
numeroon
lähetetään
raportti tekstiviestillä “numero
poistettu”.
Esimerkki: lisää numeroita releen X
ohjaukseen ja rajoita soittojen
enimmäismääräksi
31:
LDX,
710123456, 31
Kun käytät relettä Y, syötä EDY,
x..x
=
puhelinnumero
(puhelinnumeroita voidaan poistaa
enintään 100).
Esimerkki: poista puhelinnumero,
joka ohjaa relettä X soittamalla:
EDX, 710123456

Tekstiviestiraportti tulojen A–D aktivoinnista
ATA, xx..x
Tulolle B syötä ATB jne., xxx..x =
teksti, pituus enintään 30 merkkiä
Poista teksti: ATA , , (ei tekstiä =
ei aktivointiraporttia)
Esimerkki: ATC, lämmitys päällä
DTA, xx..x
Tulolle B syötä DTB jne., xxx..x =
teksti, pituus enintään 30 merkkiä
Poista teksti syöttämällä: DTA , ,
(ei
tekstiä
=
ei
deaktivointiraporttia)
Esimerkki: DTC, lämmitys pois
päältä
TNA, x..x, x..x
Tulolle B syötä TNB jne., x..x =
puhelinnumero, enintään 100 joka
tulolle. Kaikki aiemmin tallennetut
numerot poistetaan. Poista kaikki
tulon numerot syöttämällä: TNA,.,
Esimerkki:
TND,
710123456,
710234567, 710345678 asettaa
GD-04K-laitteen raportoimaan tulon
D tapahtumat 2 numeroon
DNA, n
Tulolle B syötä DNB jne., n = 1
(PÄÄLLÄ), 0 (POIS PÄÄLTÄ). Jos
asetetaan
PÄÄLLE,
jokaisen
tekstiviestiraportin
jälkeen
suoritetaan puhelu.
Esimerkki: DND, 1
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Ei mitään

A1,
B1,
C1,
D1
A0,
B0,
C0,
D0

Ei mitään

Pois
käytöstä
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Uusi
ohjelmoinnin
salasana
Saatava
tekstiviesti
GD-04K:n tila –
tekstin muutos
Huollon
puhelinnumerot

NPC, xx…x

Lisätoiminnot

DIP,a,b,c,d,e,f,g

GD-04K

STS, xx..x

STN, x..x, x..x

Muut toiminnot
xx…x
=
uusi
ohjelmoinnin
salasana, 2 – 30 merkkiä
Esimerkki: NPC, MARTIN27
xxx..x = teksti, enintään 30
merkkiä*
Esimerkki: STS, MITA KUULUU
xxx..x = puhelinnumero, enintään
2
puhelinnumeroa
voidaan
asettaa, aikaisemmin asetetut
numerot
poistetaan.
Huollon
numeroita
käytetään
vikojen
raportointiin:
SAHKOKATKO / VIRTALAHDE
PALAUTETTU
GSM
PALAUTETTU
(GSMsignaali palannut)
Muut
tapahtumat
–
katso
Lisätoiminnot
Poista
huollon
numero
syöttämällä: STN,.,
Parametrien a – f arvot voivat olla:
1=PÄÄLLÄ, 0=POIS PÄÄLTÄ,
x=ei
muuttunut.
Parametrien
kuvaus:
a Välitä
tunnistamattomat
testiviestit huollon numeroon
b Säännöllinen soitto huollon
numeroon 24 tunnin välein
(asetushetkestä eteenpäin)
c Välitä kaikki testiviestit huollon
numeroon
d Enintään 10 testiviestiä 15
minuutin
aikana
(kaikki
seuraavat
testiviestipyynnöt
jätetään huomiotta seuraavan
1 tunnin ajaksi)
e Tekstiviestiraportti saapuvalla
soitolla suoritetusta releen
ohjauksesta
f Tekstiviestiraportti
releen
ohjauksesta
tekstiviestillä
(esim.
"lämmitys
POIS
PÄÄLTÄ" OK
g Ei käytössä (syötä aina 0)
Esimerkki: DIP,1,x,x,x,x,1,x
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PC
TILA

Ei mitään

0000000
Kaikki pois
käytöstä
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GSM-moduulin
käynnistys
uudelleen

GSM

Tietoja
kommunikaattor
ista

PC DINFO

Nollaa

RST

GD-04K kirjautuu pois GSMverkosta ja sen jälkeen kirjautuu
takaisin. Tätä voidaan käyttää kun
estetyn
SIM-kortin
esto
on
poistettu.
Uudelleenkäynnistys
voidaan
aloittaa
myös
yhdistämällä
NOLLAUShyppyjohdin hetkellisesti laitteen
käynnistyessä.
Moduuli
lähettää
takaisin
tekstiviestin, jossa on tietoja HWlaitteistosta, FW-laiteohjelmistosta,
rekisteröintiavaimesta,
GSMsignaalin voimakkuudesta sekä
IMEI.
Nollaa
GD-04K-laitteen
tehdasasetuksiin – tämä voidaan
suorittaa
myös
yhdistämällä
NOLLAUS-hyppyjohdin
laitteen
käynnistyessä
–
(irrota
hyppyjohdin noin 5 sekunnin
kuluttua)
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