Zjednodušený návod pre použitie GD-04 s termostatmi série TP-82 a TP-83 (IR).
Výrobok má 2 nezávislé relé X a Y. V prípade potreby môže ovládať 2 nezávislé vetvy vykurovania.

GSM anténa

SIM karta

Prepojka RESET

SIM
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Západky

Konektor zbernice
Kontrolka LED

Konektor akumulátora

Poistky výstupov

1. Príprava
1. Otvorte kryt a vyberte elektroniku (2 západky vľavo)
2. Do držiaku vložte SIM kartu:
 karta musí mať vypnutý PIN a odporúčame paušálnu kartu (najčastejšou príčinou nefunkčnosti
býva vybitý alebo expirovaný / prepadnutý kredit)
 SIM kartu najskôr vyskúšajte v mobilnom telefóne (volanie, SMS a kvalitu signálu v mieste
montáže)
3. Do konektora zbernice zasuňte modul rádia GD-04R
4. Pripravte si termostat a jeho batériu.
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Ovládanie kúrenia mobilným telefónom GD-04T
„David“
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1. Namontujte zadný plast na vybrané miesto (najskôr prevlečte prívodné káble). Pri montáži
v mieste, ktoré je tienené kovom (napr. rozvádzač) použite externé antény:
 GSM typ SMA, 50 ohm, 900/1800MHz (napr. typ AN-04 alebo AN-05 z ponuky Jablotron)
 pre príjem signálov od termostatov zapojte anténu AN-80 alebo AN-81 (Jablotron) do
konektora na rádiovom module (vnútornú anténu odpojte prepojkou na module).
Externou anténou možno výrazne predĺžiť komunikačnú vzdialenosť s termostatom.
2. Do plastu vložte elektroniku.
3. Zapojte kábel napájacieho adaptéra do svoriek GND a +12V (šedý pruh na vodiči = +12V)
4. Prepojte výstupné relé s vykurovaním (vstupné svorky kotla, servoventil, apod.)
 zaťažiteľnosť kontaktov je 5A/250V, každý kontakt je istený poistkou 5A
 kontakty majú charakter bezpečnostného oddelenia
5. Zapojte prívody vstupných svoriek – ak ich využijete:
 Spojením svorky A (B) so svorkou GND sa relé X (Y) prepne do režimu temperovania.
Možno to využiť na blokovanie nežiaduceho zapnutia kúrenia počas letnej sezóny.
 Svorky C a D možno využiť na hlásenie doplnkových údajov (napr. pokles tlaku
v expanznej nádrži, pokles hladiny v nádrži LTO apod.). Spojenie a rozpojenie svorky
s potenciálom GND možno hlásiť ľubovoľne editovateľnými textovými správami.

3. Prvé zapnutie
1. Zapnite napájanie, kontrolka na elektronike sa rozsvieti (prihlasovanie do GSM siete)
2. Po prihlásení kontrolka zhasne (cca za 1 min.). Ak začne blikať, skontrolujte SIM kartu a signál v mieste
montáže.
3. Na číslo SIM karty pošlite SMS príkaz: STATUS
Zariadenie odpovie SMS: STATUS: A0, B0, C0, D0, X0, Y0, GSM: 90%, Vcc:12.1V
(vstupné svorky a obe výstupné relé sú vypnuté, GSM signál má 90% a napájanie je 12,1V).

4. Priradenie termostatu
1. Stlačte a držte stlačené tlačidlo ABCD na rádiovom module.
2. Po rozblikaní kontrolky tlačidlo uvoľnite (zapol sa režim učenie).
3. Do termostatu (TP-82 či TP-83) vložte batériu – tým sa priradí do
XY
ABCD
relé X (potvrdí dlhšie zasvietenie kontrolky). Ak vložíte batériu aj
do druhého termostatu, priradí sa do relé Y.
GD-04R
4. Učenie ukončite krátkym stlačením tlačidla ABCD (kontrolka ešte
modul
chvíľu svieti – ukladajú sa dáta, potom zhasne).
5. Overte, že termostat ovláda relé – otočným kolieskom nastavte
teplotu, pri ktorej sa vyšle požiadavka na zapnutie (vypnutie)
kúrenia. Požiadavka sa vyšle, keď prestane blikať údaj na displeji
odstráň pri použití
(termostat TP-83 prepnite pri testovaní do manuálneho režimu M1).
externej antény
Pozor, naučením prvého termostatu sa vymažú všetky skôr naučené
termostaty. tzn. ak chcete priradiť termostat do každého relé, musíte naučiť oba termostaty pred
ukončením režimu učenie.

5. Nastavenie pomocou webu: david.jablotron.cz
Texty ovládacích SMS správ a telefónne čísla nastavíte najjednoduchšie pomocou webovej
stránky: http://david.jablotron.cz/gd-04/. Jej použitie je bezplatné, stačí vyplniť formulár a odoslať
ho. GD-04 potvrdí uloženie nastavení SMS správou na váš telefón (SMS: PROGRAM OK)
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2. Montáž

Význam

Príklad

Telefónne číslo SIM Vášho
Davida

číslo SIM karty použitej v GD-04

+421 901 234 567

Číslo mobilu, na ktoré David
potvrdí uloženie nastavení

číslo Vášho mobilu

+421 909 876 543

Text pre zapnutie relé X

SMS, ktorou sa prepne kúrenie relé
X do režimu temperovanie

NEKURIT

Text pre vypnutie relé X

SMS, ktorou sa prepne kúrenie relé
X do režimu vykurovanie

KURIT

Text pre zapnutie relé Y

SMS, ktorou sa prepne kúrenie relé
Y do režimu temperovanie

NEKURIT
POSCHODIE

Text pre vypnutie relé Y

SMS, ktorou sa prepne kúrenie relé
Y do režimu vykurovanie

KURIT
POSCHODIE

Text pri zopnutí vstupu A na
GND

SMS hlásenie teploty prehriatie
nastavené v termostate X

PREHRIATIE

Text pri rozopnutí vstupu A od
GND

SMS hlásenie hrozba zamrznutia
nastavené v termostate X

HROZI
ZAMRZNUTIE

Text pri zopnutí vstupu B na
GND

SMS hlásenie teploty prehriatie
nastavené v termostate Y

PREHRIATIE NA
POSCHODI

Text pri rozopnutí vstupu B od
GND

SMS hlásenie hrozba zamrznutia
nastavené v termostatu Y

HROZI
ZAMRZNUTIE NA
POSCHODI

Text pri zopnutí vstupu C na
GND

SMS hlásenie aktivácie svorky C

NIZKY TLAK
V EXP. NADRZI

Text pri rozopnutí vstupu C od
GND

SMS hlásenie deaktivácie svorky C

SPRAVNY TLAK
V EXP. NADRZI

Text pri zopnutí vstupu D na
GND

SMS hlásenie aktivácie svorky D

LTO NA REZERVE

Text pri rozopnutí vstupu D od
GND

SMS hlásenie deaktivácie svorky D

LTO OK

Telefónne čísla pre vstup A

komu sa nahlási prekročenie
teplotných limitov z termostatu X

+421 909 876 543
+421 909 876 321

Telefónne čísla pre vstup B

komu sa má hlásiť prekročenie
teplotných limitov z termostatu Y

+421 909 876 543
+421 909 876 321

Telefónne čísla pre vstup C

komu sa majú hlásiť udalosti zo
svorky C

+421 909 876 543
+421 909 876 321

Telefónne čísla pre vstup D

komu sa majú hlásiť udalosti zo
svorky D

+421 909 876 543
+421 909 876 321

Stavová SMS potvrdí
ovládanie relé SMS-kou

príkazy na zapnutie a vypnutie
kúrenia budú potvrdzované SMS
správou („príkaz“ OK)

Zaškrtnúť

internetová verzia návodu

Parameter

Tučne vyznačené parametre stačia na nastavenie základných funkcií 1 termostatu.
Nastavenie pomocou SMS príkazov alebo z počítača je popísané v základnom návode GD-04.
GD-04T „David“
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Čo vyplniť na stránke david.jablotron.cz

SMS príkazom typu KURIT sa vykurovanie zapne. To znamená, že relé zapne kúrenie
v prípade, že termostat vyšle požiadavku kúriť na nastavenú teplotu. Termostat opakuje svoj
signál každých 9 minút (tzn. k zapnutiu kúrenia dôjde s oneskorením max. 9 minút).
Príkazom typu NEKURIT sa vykurovanie vypne. Relé zapína iba v prípade, že termostat vyšle
požiadavku temperovať (t.j. teplota klesla pod temperovaciu hranicu, nastavenú v termostate).
Ak počas kúrenia dôjde k výpadku napájania GD-04, relé rozopne. Po obnovení napájania sa
relé zosynchronizuje s termostatom najneskôr do 9 minút.

7. Upozornenie v prípade poruchy vykurovania

internetová verzia návodu

Ak teplota v miestnosti klesne pod hodnotu nebezpečenstva zamrznutia (nastavenú
v termostate), odošle sa SMS správa typu HROZÍ ZAMRZNUTIE.
Ak teplota prekročí hornú povolenú hranicu (nastavenú v termostate), odošle sa SMS typu
PREHRIATIE.
Aby upozornenia fungovali, musia byť pre termostat X nastavené texty vstupu A a telefónne
čísla pre vstup A. Ak sa požíva aj druhý termostat Y, nastavuje sa upozornenie pomocou textov
a telefónnych čísiel pre vstup B. Ak nepožadujete odosielať prehriatie, stačí nevyplniť príslušný
text (nechať toto okienko prázdne).
Vstupy C a D možno využiť na hlásenie iných udalostí – napr. pokles tlaku v expanznej
nádrži, alebo pokles hladiny v nádrži LTO. Podmienkou je inštalácia vhodných senzorov, ktoré
majú na výstupe bezpotenciálový kontakt.

8. Zistenie stavu vykurovania
Pomocou SMS príkazu STATUS je možné vyžiadať zaslanie informačnej SMS správy. Tá má
nasledujúci obsah: STATUS:A0,B0,C0,D0,X1,Y0,GSM:70%,TA:25/24C,TB:22/22C,Vcc:12.2V
Kde:
X1 udáva, že relé X je v režime temperovanie,
Y0 znamená že relé Y je v režime kúrenie.
TA udáva teploty z termostatu relé X (požadovaná / nameraná).
TB udáva teploty z termostatu relé Y (ak je priradené).

9. Zálohované napájanie GD-04T
Ak má jednotka fungovať aj pri výpadku sieťového napájania, doplňte ju zálohovacím modulom
GD-04A (montuje sa na miesto pôvodného vrchného krytu). Pre pripojenie akumulátora je na
elektronike GD-04 pripravený konektor.
Pozor, pri použití zálohovacieho akumulátora musí byť k rádiovému modulu GD-04R pripojená
externá anténa (AN-80 alebo AN-81).

10. Ďalšie údaje o výrobku
Viac podrobností o výrobku a možnostiach jeho ďalšieho použitia nájdete v základnom návode
GD-04D David.
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6. Zapnutie a vypnutie vykurovania mobilom

