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1.  W CIWO CI MODU U GSM LT-1S

 Symulacja analogowej linii telefonicznej poprzez wykorzystanie po czenia komórkowego.
 Wspó praca z centralami alarmowymi i innymi urz dzeniami (np. automatem telefonicznym

DT-1) wykorzystuj cymi analogow  lini  telefoniczn  do przekazania g osowej informacji
o alarmie lub do wys ania komunikatu tekstowego do systemu przywo awczego (pager).

 Mo liwo  rozpoznania komunikatu skierowanego do systemu przywo awczego (pager)
i przes ania go w formie wiadomo ci tekstowej SMS pod dowolny numer telefonu komór-
kowego.

 Realizowanie po cze  przychodz cych i wychodz cych do sieci telefonii bezprzewodowej
(komórkowej).

 Obs uga wybierania tonowego i impulsowego.
 Sygnalizacja podj cia (odebrania) po czenia inicjowanego z zacisków R-1, T-1 modu u

poprzez zmian  polaryzacji napi cia na tych zaciskach (mo liwo  taryfikacji).
 Wspó praca ze stacj  monitoruj  STAM-1/STAM-2 polegaj ca na umo liwieniu

monitorowania obiektów przy wykorzystaniu wiadomo ci tekstowych SMS.
 Funkcja modemu zewn trznego dla central alarmowych CA-64* i INTEGRA (wspó praca

z programami DLOAD64*, GUARD64*, DLOADX i GUARDX).
 Wspó praca z centralami PBX jako dodatkowa linia zewn trzna.
 Dzia anie oparte o wspó prac  z przemys owym, trójzakresowym telefonem komórkowym

SIM300CZ pracuj cym w sieciach GSM 900/1800/1900 MHz.
 Kontrola poziomu sygna u antenowego.
 Gniazdo RS umo liwiaj ce:

 programowanie modu u z komputera przy u yciu programu DLOAD10 (wersja
1.00.25 lub nowsza),

 pod czenie modu u do stacji monitoruj cej STAM-1/STAM-2,
 pod czenie modu u do central alarmowych CA-64* i INTEGRA jako modemu

zewn trznego,
 wykorzystanie modu u w charakterze faksu i modemu.

 Wyj cie sygnalizuj ce awari  (brak mo liwo ci uzyskania po czenia).
 Kontrola obecno ci modu u poprzez transmisje testowe CLIP z potwierdzeniem odbioru

i wys aniem wiadomo ci SMS.
 odpowiadanie na CLIP u ytkownika (poprzez CLIP).

* – funkcja dost pna dla centrali CA-64 z programem v1.04.03 i programów DLOAD64 v1.04.04 i GUARD64
v1.04.03 (lub wersje kolejne).
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Rysunek 1. Sposób w czenia modu u w lini  telefoniczn .

2.  OGRANICZENIA STOSOWANIA

Poniewa  telefony komórkowe konstruowane s  pod k tem jak najwydajniejszego
przenoszenia mowy, wykorzystywana w nich kompresja danych wprowadza zniekszta cenia
w przekazywane sygna y audio, co mo e utrudni , a nawet uniemo liwi  przesy anie
symulowan  lini  telefoniczn  sygna ów modemowych (downloading, monitoring).

3.  OPIS MODU U

ZACISKI MODU U:
+12V – wej cie napi cia zasilaj cego (12 V DC ±15%)
GND – masa (0 V)
FLT – wyj cie sygnalizacji awarii telefonu SIM300CZ lub braku zasi gu (OC; 50 mA)
R-1, T-1 – wewn trzna linia telefoniczna (pod czenie centrali alarmowej lub aparatu

telefonicznego)

Wyj cie FLT jest zbiorczym wska nikiem awarii. Uaktywnia si , je eli przez oko o 10 minut
modu  nie potwierdzi czno ci ze stacj  bazow . Przyczyn  mo e by  awaria telefonu (m.in.
uszkodzenie aparatu lub brak karty SIM), awaria anteny (np. uszkodzenie kabla antenowego)
lub utrata zasi gu spowodowana innymi przyczynami. Koniec sygnalizowania awarii
nast puje po maksimum 30 sekundach od momentu ust pienia jej przyczyn.
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Rysunek 2. Widok p yty modu u GSM LT-1S.

W stanie aktywnym wyj cie FLT zostaje zwarte do masy. Wyj cie mo e by  pod czone do
wej cia centrali alarmowej lub mo e bezpo rednio sterowa  dzia aniem przeka nika (mo na
je obci  pr dem o maksymalnej warto ci 50 mA).
DIODY WIEC CE LED:
Modu  sygnalizuje u ytkownikowi swój stan przy pomocy 4 diod wiec cych LED. Sposób
wiecenia diod STAT i SIG jest zale ny od stanu modu u i niesie ze sob  okre lone

informacje opisane poni ej. Cykl wiecenia tych diod wynosi 4 sekundy i jest powtarzany po
1 sekundzie przerwy.

STAT – sygnalizuje status modu u odpowiedni  liczb  migni  o okre lonej d ugo ci.
Poni ej przedstawiono symbolicznie pojedyncze cykle ró nych sposobów
wiecenia diody i opisano ich znaczenie. Pola wype nione oznaczaj wiecenie

diody, pola puste – brak wiecenia:

– (brak wiecenia) brak zasilania modu u
– brak kodu PIN
– z y kod PIN
– potrzebny kod PUK
– brak komunikacji z telefonem SIM300CZ
– aktywne po czenie
– modu  pracuje prawid owo
– restart modu u po w czeniu zasilania
– potrzebny kod PH-SIM PIN
– brak karty SIM

+12V GND FLT  R-1  T-1        RS-232

SIM

STAT
SIG
TX
RX

CZE ANTENY ZEWN TRZNEJ

Telefon SIM300CZ

GNIAZDO RS 232

GNIAZDO KARTY SIM
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– karta SIM uszkodzona
– karta SIM zaj ta
– nieodpowiednia karta SIM
– potrzebny kod PIN2
– potrzebny kod PUK2
– inny b d

SIG – wskazuje poziom sygna u antenowego odbieranego przez telefon SIM300CZ
(dioda LED zostaje wy czona, gdy modu  wskazuje awari  na wyj ciu FLT):

– brak sygna u sieci komórkowej
– si a sygna u 1
– si a sygna u 2
– si a sygna u 3
– si a sygna u 4 (sygna  maksymalny)

TX, RX  – wska niki transmisji danych na z czu RS-232.

W komplecie z telefonem zmontowany jest specjalny przewód zako czony z czem
cym do pod czenia anteny zewn trznej (rys. 2).

4.  OBS UGA TELEFONU SIM300CZ

Telefon przemys owy SIM300CZ, podobnie jak ka dy inny telefon komórkowy, potrzebuje do
pracy karty aktywacyjnej SIM. U ytkownik modu u GSM LT-1S musi we w asnym zakresie
zapewni  tak  kart . Umieszcza si  j  w specjalnym gnie dzie znajduj cym si  po prawej
stronie p ytki elektroniki. Kod PIN – o ile jest konieczny – wprowadza si  do pami ci modu u
przy pomocy aparatu telefonicznego pod czonego do zacisków R-1, T-1 (funkcja
programuj ca 16) lub przy pomocy komputera i programu DLOAD10.

UWAGA! Zmiana kodu PIN zapisanego w karcie SIM, ewentualnie wprowadzenie kodu PUK,
mo liwa jest po prze eniu karty SIM do zwyk ego telefonu komórkowego.

5.  MONTA

Przy monta u nale y pami ta , e modu  GSM LT-1S nie powinien by  umieszczony
w pobli u instalacji elektrycznych, poniewa  grozi to wadliwym funkcjonowaniem. Szczególn
uwag  nale y zwróci  na prowadzenie kabli z modu u do zacisków telefonicznych centrali
alarmowej.

Nie wolno w cza  zasilania modu u i telefonu SIM300CZ bez pod czonej
anteny zewn trznej.

Monta u nale y dokona  bezwzgl dnie zachowuj c nast puj  kolejno  uruchamiania
modu u:
1. Wykona  kompletne okablowanie.
2. Za czy  zasilanie modu u bez w onej karty SIM.
3. Przy pomocy aparatu telefonicznego mog cego generowa  sygna y DTMF lub programu

komputerowego DLOAD10 oprogramowa  parametry pracy modu u (m.in. kod PIN).
4. Wy czy  zasilanie.
5. W  kart  SIM do gniazda (patrz: rys. 3).
6. W czy  zasilanie.
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Rysunek 3. Sposób w enia karty SIM do gniazda.

Nieskonfigurowany modu  GSM LT-1 czeka na wprowadzenie kodu PIN karty SIM przez 10
minut od w czenia zasilania. Je li to nie nast pi, urz dzenie automatycznie wy czy
napi cie na linii telefonicznej i wygeneruje sygna  awarii (zewrze wyj cie FLT do masy) – co
uniemo liwi dalsze programowanie z aparatu telefonicznego (programowanie z komputera
przy u yciu programu DLOAD10 b dzie nadal mo liwe). Nale y wówczas ponownie
wy czy  i w czy  zasilanie modu u i wprowadzi  go w tryb programowania.

ród o zasilania modu u powinno mie  wystarczaj  wydajno  pr dow . Zalecany zasilacz
buforowy (np. APS-15; APS-30 produkcji SATEL) powinien by  wyposa ony w akumulator.
Zaleca si , aby ród o zasilania by o umieszczone w odleg ci mniejszej ni  3 m od modu u.
Przy napi ciu zasilania ni szym ni  9,8 V nast puje restart modu u. Dlatego nale y zadba
o to, by w trakcie u ytkowania – nawet przy maksymalnym poborze pr du – napi cie
zasilania modu u nie spada o poni ej 9,8 V.

6.  WSPÓ PRACA MODU U Z CENTRAL  ALARMOW  I TELEFONEM STACJONARNYM

Jak pokazano na rysunku 1 modu  pod cza si  bezpo rednio do zacisków dedykowanych do
pod czenia zewn trznej analogowej linii telefonicznej w centrali alarmowej.
Na zaciskach R-1, T-1 modu  zapewnia impedancj  i napi cie potrzebne do prawid owego
dzia ania urz dzenia abonenckiego (np. aparatu telefonicznego). Napi cie na zaciskach
mo e by  automatycznie wy czane w przypadku utraty czno ci ze stacj  bazow  (razem
z zadzia aniem wska nika awarii FLT – patrz: funkcja programuj ca 17).
Po „podniesieniu s uchawki” przez central  alarmow  lub przez u ytkownika aparatu telefo-
nicznego pod czonego do zacisków R-1, T-1, modu  generuje sygna  ci y i odbiera tonowe
lub impulsowe sygna y wybierania (podobnie jak centrala telefoniczna). Numer telefonu mo e
zawiera  cyfry oraz znaki specjalne: #, *, +. Numer telefonu nale y wybiera  tak jak dzwoni
si  z telefonu komórkowego, zgodnie z wymaganiami operatora sieci, w której telefon jest
zalogowany. Zaleca si , aby numer zaczyna  si  od znaku „+” i prefiksu kierunkowego kraju
(48 dla Polski). Czasami wystarczy poda  numer telefonu komórkowego lub numer
kierunkowy miejscowo ci i numer telefonu stacjonarnego.
Przyk ady:

[*][0][4][8][5][0][1][1][2][3][4][5][6] – po czenie z telefonem komórkowym
(z prefiksem „+48”)

1. przesun  uchwyt
karty do góry

3. docisn  uchwyt do
ytki i zablokowa

przesuwaj c go
ponownie w dó

2. odchyli  uchwyt
i wsun  kart
w prowadnice

karta SIM
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[5][0][1][1][2][3][4][5][6] – po czenie z telefonem komórkowym (numer bez
prefiksu)

[5][8] [1][2][3][4][5][6][7] – po czenie z telefonem stacjonarnym, (58 w tym
przyk adzie jest numerem kierunkowym miejscowo ci)

Je eli pierwsze cztery cyfry wybieranego numeru odpowiadaj  zaprogramowanemu
„numerowi stacji pager”, to modu  przechodzi do procedury odebrania komunikatu
alfanumerycznego i przes ania go w postaci wiadomo ci tekstowej SMS (patrz: rozdzia
„Wysy anie wiadomo ci SMS”). Sprawdzanie pierwszych czterech cyfr wybieranego numeru
jest wykonywane zawsze.
Po nawi zaniu czno ci przez telefon komórkowy, modu  przekazuje sygna y m.cz. (audio)
mi dzy zaciskami R-1, T-1, a telefonem komórkowym. Po podniesieniu s uchawki przez
abonenta, z którym realizowane jest po czenie, modu  zmienia polaryzacj  napi cia sta ego
na tych zaciskach, co daje mo liwo  prowadzenia indywidualnej taryfikacji po cze
telefonicznych.
Istnieje mo liwo  dzwonienia na numer telefoniczny karty SIM umieszczonej w module.
Po czenia przychodz ce kierowane s  na zaciski R-1, T-1 i generowany jest sygna
dzwonka, podobnie jak to ma miejsce przy funkcjonowaniu kablowej linii telefonicznej.
Mo liwe jest wtedy odebranie po czenia przy pomocy stacjonarnego aparatu telefonicznego
pod czonego do tej linii.

7. GSM LT-1S PRZY STACJI MONITORUJ CEJ

Modu  GSM LT-1S umo liwia monitorowanie obiektów przy pomocy wiadomo ci tekstowych
SMS. Us ug  t  oferuje program stacji monitoruj cej STAM-1 (od wersji 4.07) i STAM-2
produkcji SATEL. Przyk adowy sposób pod czenia modu u do stacji pokazano na rysunku 4.
Modu  GSM LT-1S nale y pod czy  do gniazda portu szeregowego komputera (COM1 lub
COM2) kablem wykonanym zgodnie z rysunkiem 6 (s cym do programowania modu ów
GSM, jak równie  central CA-10, CA-64 i INTEGRA).
Wspó praca ze stacj  monitoruj  wymaga podania podczas konfiguracji has a komunikacji,
które domy lnie ma posta  111111. Tre  SMS-ów i odpowiadaj ce im kody definiuje si
w programie STAM-1/STAM-2 podczas edycji klienta.
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Rysunek 4.

8.  WYSY ANIE WIADOMO CI SMS

Je eli centrala posiada funkcj  wysy ania komunikatów do systemu przywo awczego (pager),
mo na j  wykorzysta  do przesy ania wiadomo ci SMS.
Aby udost pni  wysy anie wiadomo ci SMS nale y w module GSM LT-1S zaprogramowa
numer centrum SMS (funkcja 02 i 10) i numer stacji pager (funkcja 06), a w centrali
alarmowej zaprogramowa  w odpowiedni sposób numer telefonu stacji przywo awczej oraz
wpisa  do pami ci centrali odpowiedni tekst do przes ania.
Programowany w centrali alarmowej numer telefonu musi sk ada  si  z:
1. Zaprogramowanego wcze niej w module GSM LT-1S „numeru stacji pager”.
2. Numeru telefonu komórkowego, pod który ma by  wys ana wiadomo  tekstowa SMS

(z prefiksem kierunkowym kraju, ale bez znaku „+”).

Uwaga: Cz ci numeru nie mog  by  oddzielone od siebie adn  przerw  czasow
(pauz ), cyfry musz  by  przes ane przez central  jednym ci giem: tonowo lub
impulsowo. W przypadku wyst pienia k opotów z odebraniem przez modu  numeru
stacji „pager” w trybie tonowym, nale y w centrali alarmowej ustawi impulsowy
tryb wybierania numeru.

8.1 OPIS PROCEDURY ZAMIANY KOMUNIKATU TYPU „PAGER” NA WIADOMO SMS

Po „podniesieniu s uchawki” przez central  alarmow  i wybraniu numeru – modu  sprawdza
pierwsze cztery cyfry numeru. Je eli zgadzaj  si  one z zaprogramowanym w module
„numerem stacji pager” odbiera kolejne cyfry do pauzy (nr tel. na który b dzie wys any SMS),
wtedy wysy a sygna  zach ty (podobnie jak stacja „pager”) i odbiera komunikat wys any przez
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central . Nast pnie przesy a go dalej poprzez telefon SIM300CZ w postaci wiadomo ci
tekstowej SMS.

Uwaga: Zaprogramowany „Numer stacji pager” musi by  niepowtarzalny i nie mo e
pokrywa  si  z pocz tkiem innych numerów telefonicznych.

Systemy przesy ania wiadomo ci SMS mog  wymaga  podania prefiksu kierunkowego
kraju (dla Polski jest to liczba 48). Prefiks ten (bez znaku „+”) programuje si  razem
z numerem telefonu komórkowego.
Aby wys anie wiadomo ci SMS by o mo liwe nale y wprowadzi  do pami ci modu u „numer
centrum SMS” zale nie od sieci GSM, w której telefon jest uaktywniony. Musi on by
poprzedzony znakiem „+” i numerem kierunkowym kraju, odpowiednim dla eksploatowanej
sieci.
Parametry sygna u zg oszenia stacji pager powinny zosta  zaprogramowane w centrali
alarmowej (lub automacie telefonicznym DT-1) w sposób nast puj cy:

centrala alarmowa 1 C 2 2 0 A 0 E 7 0 8 A

DT-1 C 1 2 2 A 0 E 0 0 7 A 8

8.2 WYSY ANIE SMS ZE STACJONARNEGO APARATU TELEFONICZNEGO

ytkownik modu u GSM LT-1S ma mo liwo  wys ania wiadomo ci SMS ze stacjonarnego
aparatu telefonicznego, generuj cego sygna y DTMF
i pod czonego do zacisków R-1, T-1.
Aby wys  wiadomo  SMS nale y:
1. Podnie  s uchawk  telefonu pod czonego do

zacisków R-1, T-1.
2. Wybra  jednym ci giem „numer stacji PAGER”

i numer telefonu, na który chcemy wys  SMS.
Numer nale y poda  do  szybko bez odst pów
czasowych pomi dzy kolejnymi cyframi
(konieczne jest podanie prefiksu kraju przed
numerem telefonu komórkowego).

3. Prawid owe odebranie numeru jest potwierdzone
w s uchawce dwoma d wi kami wygenerowanymi
przez modu . Brak potwierdzenia lub sygna
zaj to ci oznacza b d wybierania i konieczno
rozpocz cia procedury od nowa (dla u atwienia
mo na u  opcji REDIAL).

4. Wpisa  tre  wiadomo ci zgodnie z zasadami
opisanymi poni ej (czas oczekiwania przez modu  na kolejne znaki nie jest limitowany):
Modu  przyjmuje znaki w trybie numerycznym. Ka dy naci ni ty klawisz telefonu oznacza
wpisanie do komunikatu odpowiadaj cej mu cyfry.
Prze czenie na tryb tekstowy nast puje po dwukrotnym przyci ni ciu klawisza [*][*].
W trybie tekstowym ka demu klawiszowi numerycznemu (od [1] do [9]) odpowiadaj  trzy
litery (rysunek 5). Naci ni cie klawisza oznacza wybór rodkowej litery. Naci ni cie
kolejno klawisza i [*] oznacza wybór litery zapisanej po lewej stronie danego klawisza.
Liter  z prawej strony uzyskamy naciskaj c ten klawisz oraz [#]. Aby uzyska  spacj
(odst p), nale y nacisn  klawisz [0]. My lnik uzyskuje si  naciskaj c klawisze [0][*],
kropk  – klawisz [1]. Prze czenie z trybu tekstowego na numeryczny nast puje po
przyci ni ciu klawiszy [0] i [#]. Zako czenie programowania komunikatu i wys anie

Rysunek 5. Przydzia  znaków
alfanumerycznych do
klawiatury telefonu.
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wiadomo ci nast puje po przyci ni ciu klawisza [#], gdy modu  jest w trybie
numerycznym.

Modu  GSM LT-1S przyjmuje 62 znaki alfanumeryczne, które mog  by  przes ane jako SMS.
Przy próbie wpisania d szego komunikatu dalsza cz  tekstu jest pomijana. Nie ma
mo liwo ci sprawdzenia tre ci wpisanego komunikatu. Od enie s uchawki w trakcie
wprowadzania tekstu przerywa realizacj  funkcji bez wys ania SMS.

9.  TRANSMISJA TESTOWA

Transmisja testowa mo e by  realizowana dzi ki us udze CLIP, polegaj cej na wy wietlaniu
numeru telefonu dzwoni cego. Modu  GSM LT-1S w zaprogramowanych odst pach czasu
dzwoni na wybrane numery telefonów (do stacji monitoruj cej b  do w ciciela obiektu)
w celu powiadomienia o swojej sprawno ci. Dzwoni c na zaprogramowany numer roz cza
si  automatycznie po up ywie okre lonego w ustawieniach czasu. Je eli wybrany numer jest
zaj ty, to modu  powtórzy wywo anie. Transmisja testowa zostanie uznana za wykonan ,
je eli przez ok. 10 sekund od momentu wybrania numeru modu  nie otrzyma informacji
o zaj to ci. U ytkownik telefonu komórkowego ma mo liwo  wcze niejszego „odrzucenia”
po czenia, ale je eli wykona t  czynno  zbyt wcze nie, to modu  ponowi wywo anie.
Odebranie po czenia przez u ytkownika lub w sposób automatyczny przez „poczt  g osow ”
jest zaliczane przez modu  jako wykonanie transmisji. Numery telefonów do transmisji
testowej programuje si  funkcjami od 21 do 24.
Pierwsza transmisja testowa wykonywana jest po up ywie ok. 30 sekund od zako czenia
programowania modu u, druga – po zaprogramowanym okresie transmisji testowej, b
losowo (po czasie nie wi kszym ni  20 godzin, chyba e d ugo  zaprogramowanego okresu
transmisji jest mniejsza). Kolejne transmisje wykonywane s  zgodnie z zaprogramowanym
parametrem. Do programowania d ugo ci odst pów czasu mi dzy transmisjami testowymi
(oraz wyboru losowo ci/okresowo ci drugiej transmisji) s y funkcja 19 lub 25.
Programuj c dane dotycz ce transmisji testowej, nale y równie  ustawi  odpowiednio opcj
„priorytet transmisji testowej” (funkcja 20).
Istnieje tak e mo liwo  bie cej kontroli stanu modu u (funkcja 99). Wystarczy wykr ci
numer telefonu SIM300CZ i po kilku sygna ach wywo ywania od  s uchawk , a po chwili
modu  wy le sygna  CLIP (jednorazowy, bez konieczno ci potwierdzania) pod dzwoni cy
numer.

9.1 TRANSMISJA TESTOWA Z POTWIERDZENIEM

Dla ka dego z 4 numerów telefonu, programowanych dla transmisji testowej, mo na
zaznaczy  opcj  potwierdzania transmisji oraz opcj  wys ania SMS-a w przypadku braku
potwierdzenia takiej transmisji (funkcje od 36 do 39). Mechanizm potwierdzenia transmisji
polega na odrzuceniu lub odebraniu, przez u ytkownika telefonu, po czenia zestawionego
przez modu  GSM LT-1S. Potwierdzenie mo e nast pi  tylko w czasie od 10 do 20 sekund
od momentu zestawienia po czenia. Indywidualnie dla ka dego numeru telefonu programuje
si  równie  ilo  prób (1–15) wykonania transmisji testowej (funkcje od 32 do 35). Po
wykryciu potwierdzenia odebrania transmisji CLIP modu  ko czy wybieranie danego numeru
telefonu. Modu  dzwoni kolejno na ka dy z zaprogramowanych numerów, pocz wszy od
telefonu nr 1. Je li modu  po wykonaniu zaprogramowanej liczby prób nie wykryje
potwierdzenia, a wybrano tryb transmisji z potwierdzeniem i wys aniem SMS, modu  wysy a
SMS-a na dany numer telefonu. Tre  wiadomo ci mo e by  standardowa – „CLIP failed” lub
zaprogramowana. Funkcja 40 pozwala na skasowanie tre ci wiadomo ci lub wpisanie tekstu
domy lnego, natomiast przy pomocy komputera i programu DLOAD10 mo na wpisa
dowolny tekst.
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9.2 TRANSMISJA TESTOWA BEZ POTWIERDZENIA

W trybie „bez potwierdzenia” modu  wykonuj c transmisj  testow  dzwoni jeden raz na dany
numer telefonu (o ile dany numer nie jest zaj ty), niezale nie od zaprogramowanej liczby
prób transmisji testowej (funkcje 32–35).

Uwagi:
Je li telefon komórkowy adresata wiadomo ci jest wy czony lub poza zasi giem sieci,
a us uga poczty g osowej nie jest aktywna, to zwykle w s uchawce jest generowany
automatyczny komunikat o zaistnia ej sytuacji i nie jest odsy any sygna  zaj to ci numeru.
W takim przypadku powiadomienie zostaje uznane przez modu  za zaliczone, natomiast

ytkownik traci informacj  o jego wykonaniu.
Je eli us uga poczty g osowej jest aktywna, to zale nie od operatora, po uzyskaniu
dost pu do sieci, u ytkownik mo e zosta  powiadomiony (np. przy pomocy wiadomo ci
SMS) o po czeniu telefonicznym z numerem modu u, bez pozostawienia wiadomo ci

osowej.

9.3 STEROWANIE SMS

Numery telefonów i okres transmisji testowej mog  zosta  zmienione zdalnie przy pomocy
wiadomo ci SMS przes anych do modu u. Wiadomo ci takie musz  zawiera  odpowiednie
has o i programowany parametr (funkcje 27–31). Modu  mo e poinformowa  u ytkownika
o dokonanej zmianie wysy aj c zwrotnego SMS-a na zaprogramowany funkcj  26 numer
telefonu. Wysy any jest wówczas SMS informuj cy o aktualnych ustawieniach (okres
transmisji i 4 numery aktualnych telefonów do powiadamiania, w tym do transmisji testowej).
Aby modu  odes  SMS-a konieczne jest zaprogramowanie numeru centrum SMS (funkcja
02).

Uwaga: Mo na przes  do modu u wiadomo  zawieraj  samo has o SMS, ale równie
tekst wiadomo ci mo e by  d szy ni  has o (mo e ono by  cz ci  d szego
wyrazu). Wa ne jest, aby has o zosta o umieszczone w pocz tkowej cz ci tekstu
wiadomo ci (w ród 32 pierwszych znaków). Mo liwo  ta pozwala umie ci
w pami ci telefonu, z którego b dzie wysy any SMS, opis s owny wykonywanej
operacji. Uwolni to u ytkownika od konieczno ci zapami tywania hase  i funkcji,
które te has a realizuj . W jednej wiadomo ci mo na przes  tylko jedno has o
steruj ce. Przes anie wiadomo ci SMS nie zawieraj cej has a nie spowoduje adnej
reakcji modu u. Otrzymana wiadomo  zostaje skasowana, a telefon jest
przygotowany do przyj cia nast pnej wiadomo ci tekstowej.
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10. PROGRAMOWANIE MODU U

Prawid owa praca modu u wymaga zaprogramowania odpowiednich parametrów.
Programowanie mo na przeprowadzi  przy pomocy stacjonarnego telefonu generuj cego
sygna y DTMF lub przy pomocy komputera i programu DLOAD10 (wersja 1.00.17 lub
kolejna).

10.1 PROGRAM DLOAD10

Razem z modu em GSM LT-1S dostarczany jest program DLOAD10 umo liwiaj cy jego
programowanie z komputera.
Program przeznaczony jest dla komputerów kompatybilnych z IBM PC/AT. Pracuje
w dowolnej konfiguracji sprz towej komputera, w rodowisku WINDOWS (9x/ME/2000/XP).
Zalecane jest zainstalowanie programu na twardym dysku komputera.
Modu  GSM LT-1S komunikuje si  z komputerem przez cze RS-232. Do po czenia portów
nale y u  kabla wykonanego zgodnie z rysunkiem 6. Kabel taki, opatrzony symbolem
DB9F/RJ-KPL, jest dost pny w ofercie firmy SATEL.
Instalacja programu polega na uruchomieniu programu setup.exe znajduj cego si  na
dyskietce do czonej do modu u.

Rysunek 6. Sposób pod czenia komputera do portu szeregowego modu u.

Po zainstalowaniu programu nale y go uruchomi . Dost p do programu strze ony jest
has em. Po zainstalowaniu has o ma posta : 1234 i mo e by  zmienione na dowolny ci g 16
znaków alfanumerycznych. Dopóki has o ma posta  fabryczn , naci ni cie klawisza
„ENTER” (bez wpisania has a) uruchamia program z has em domy lnym (1234).
W celu uzyskania po czenia mi dzy programem DLOAD10 a modu em nale y post powa
wed ug nast puj cej procedury:

1. Otworzy  okno z danymi modu u wybieraj c z menu programu
Plik Nowy Modu  GSM4 (patrz: rysunek 7).

DO MODU U

2

4
5

(widok gniazda portu
RS-232 na p ycie modu u)

DTR komp.
CTS komp.
TXD komp.
RXD komp.

GND

DSR modu u
RTS modu u
RXD modu u
TXD modu u

COM
20

7

3DB-9

DB-25
DO KOMPUTERA

5

2

3 8

(widok wtyków skich
od strony punktów

lutowniczych)
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Rysunek 7.

2. Przej  do opcji konfiguracji komunikacji z modu em klikaj c ikon  (lub przez menu
Komunikacja Konfiguracja) i wybra  port, przez który komputer czy si  z portem
RS-232 modu u (patrz: rysunek 8).

Rysunek 8.

3. Odczyta  dane z modu u klikaj c ikon  .

4. Oprogramowa  modu . Rysunek 9 przedstawia okno programu DLOAD10 s ce do
programowania ustawie  modu u. Warto ci parametrów na rysunku przedstawiaj
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ustawienia przyk adowe. Fabrycznie dane dotycz ce transmisji testowej i sterowania SMS
oraz kod PIN nie s  zaprogramowane. Opis poszczególnych parametrów zosta
przedstawiony w rozdziale „Programowanie modu u”. Linijka w górnej cz ci okna
pokazuje aktualny stan modu u i poziom sygna u antenowego.

5. Zapisa  nowe dane w module klikaj c ikon  .
6. W razie potrzeby mo na zapisa  zaprogramowane dane w postaci pliku na dysku

komputera.
7. Od czy  kabel s cy do programowania.

Uwaga: Nie testowa  poprawno ci pracy modu u z kablem pod czonym do portu RS.

Rysunek 9.

Opis zaznaczonych na rysunku parametrów:
1 – numer kierunkowy kraju (48 – Polska)
2 – numer kierunkowy miejscowo ci umieszczany w przypadku po czenia z telefonem
stacjonarnym (58 – Gda sk)

10.2 PROGRAMOWANIE ZA POMOC  APARATU TELEFONICZNEGO (DTMF)

Zaprogramowanie podstawowych parametrów niezb dnych do pracy modu u (bez
monitorowania GPRS), jak równie  sprawdzenie jego stanu, mo liwe jest przy pomocy
telefonu stacjonarnego pod czonego do zacisków R-1, T-1.
Aby zmieni  ustawienia lub sprawdzi  status nale y najpierw wej  w tryb programowania
modu u GSM LT-1S. Operacja ta wymaga znajomo ci sze ciocyfrowego kodu dost pu
(fabrycznie kod ten ma posta : [1][2][3][4][5][6]). W przypadku zapomnienia kodu po
dokonaniu zmiany, mo liwe jest jego podejrzenie lub odtworzenie tylko przy pomocy
komputera i programu DLOAD10.

21
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Wywo anie trybu programowania modu u GSM LT-1S:
 Podnie  s uchawk  aparatu.
 Wybra  na klawiaturze nast puj  sekwencj  klawiszy:

[*][*][*][*][*][*][?][?][?][?][?][?][*][*][*][*][*][*][#] (6 gwiazdek, kod dost pu, 6 gwiazdek, #)
 Modu  potwierdzi wej cie w tryb programowania czterema krótkimi i jednym d ugim tonem

yszalnym w s uchawce telefonu i b dzie oczekiwa  na wywo anie poszczególnych funkcji
programuj cych ustawienia. Pozostaje w trybie programowania do momentu od enia

uchawki.

Uwaga: Modu  przyjmuje wywo anie trybu programowania niezale nie od sygna ów, które
generuje w s uchawce (np. mo e by  s yszalny sygna  zaj to ci linii, je li nie w ono
karty SIM).

Modu  w trakcie programowania komunikuje si  z u ytkownikiem za pomoc  d wi ków
yszalnych w s uchawce telefonu. W opisie funkcji d wi ki te (tony) zosta y symbolicznie

przedstawione za pomoc  wielkich liter:
S – ton krótki
L – ton d ugi

Programowanie ustawie  modu u
Programowanie modu u odbywa si  poprzez wprowadzanie odpowiednich funkcji steruj cych.
Ogólna posta  takiej funkcji wygl da nast puj co: [x][x][*][*][?][?][?][?…][#].
W celu wywo ania funkcji programuj cej nale y wybra numer funkcji (dwie cyfry oznaczone
jako [x][x]), nacisn  dwa razy klawisz [*], wprowadzi  odpowiedni dla danej funkcji parametr
(oznaczony jako [?]) i nacisn  klawisz [#]. D ugo  parametru (ilo  znaków [?] „?”) zale na jest
od rodzaju funkcji. Je li ilo  cyfr nie jest dok adnie zdefiniowana (np. numer telefonu), to taki
parametr zosta  opisany nast puj cym symbolem: [?...].
Numery telefonów i stacji PAGER mog  zawiera  znaki specjalne: #, *, +. Aby zaprogramowa
taki znak z klawiatury telefonu nale y po wywo aniu funkcji programuj cej nacisn  kolejno dwa
klawisze:
[*][1] = #
[*][*] = *
[*][0] = +
Wprowadzenie polecenia w poprawnej formie sygnalizowane jest w s uchawce trzema krótkimi
tonami (SSS), natomiast polecenie niezrozumia e lub o niepoprawnej ilo ci znaków jest
sygnalizowane dwoma d ugimi tonami (LL).
Po wykonaniu funkcji modu  powraca do trybu programowania. Od enie s uchawki powoduje
wyj cie z trybu programowania i powrót modu u do normalnego trybu pracy.

10.2.1 Wykaz funkcji
[0][1][*][*][?][?][?][?][#] – kod PIN karty SIM (4 cyfry). Zapisanie kodu do pami ci modu u nie
zmienia kodu zapisanego w karcie SIM. Sekwencja [0][1][*][*][#] kasuje kod PIN z pami ci
modu u.
[0][2][*][*][?...][#] – telefoniczny numer centrum SMS – konieczny, aby móc wysy
wiadomo ci tekstowe. Ilo  cyfr musi zawiera  si  w przedziale 1–16. Wpisany numer zale ny
jest od sieci GSM, w której telefon jest uaktywniony. Musi on by  poprzedzony numerem
kierunkowym kraju, odpowiednim dla eksploatowanej sieci. Przyk ady programowania (dla
Polski z prefiksem „+48”):

ERA [0][2][*][*][*][0][4][8][6][0][2][9][5][1][1][1][1][#]
PLUS [0][2][*][*][*][0][4][8][6][0][1][0][0][0][3][1][0][#]
ORANGE [0][2][*][*][*][0][4][8][5][0][1][2][0][0][7][7][7][#]
Play [0][2][*][*][*][0][4][8][7][9][0][9][9][8][2][5][0][#]
Mobilking [0][2][*][*][*][0][4][8][8][8][2][8][8][3][8][8][4][#]
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Sekwencja [0][2][*][*][#] kasuje wcze niej zapisany numer centrum SMS.
[0][3][*][*][?][?][?][?][?][?][#] – has o SMS (6 znaków) zmieniaj ce formatu modemu.
Przes anie do modu u SMS-a o tre ci zawieraj cej ci g znaków [?][?][?][?][?][?]=NN zmienia
format pracy modemu dost pnego w telefonie SIM300CZ. Dwie cyfry NN okre laj  format
zgodnie z opisem przedstawionym w funkcji 08. Przy pomocy sygna ów DTMF mo na
zaprogramowa  has o z one tylko z cyfr (0–9), natomiast za pomoc  programu DLOAD10
mo na zaprogramowa  has o z one z liter i cyfr. Sekwencja [0][3][*][*][#] kasuje
zaprogramowane wcze niej has o
[0][4][*][*][?][?][?][?][?][?][#] – has o SMS (6 znaków) uruchamiaj ce po czenie z programem
DLOAD. Funkcja dotyczy wspó pracy modu u z central  alarmow  INTEGRA/CA-64. Przes anie
do modu u SMS-a o tre ci zawieraj cej zaprogramowane has o spowoduje, e centrala oddzwoni
pod numer zapisany w jej pami ci jako „Telefon DLOADX”/”Telefon Dload64” w celu
uruchomienia funkcji downloadingu. Je li centrala ma oddzwoni  pod inny numer, nale y ten
numer umie ci  w tre ci SMS-a w nast puj cy sposób: [?][?][?][?][?][?]=dddd. (has o, znak
równo ci, numer telefonu, kropka). Przy pomocy sygna ów DTMF mo na zaprogramowa  has o

one tylko z cyfr (0–9), natomiast za pomoc  programu DLOAD10 mo na zaprogramowa
has o z one z liter i cyfr. Sekwencja [0][4][*][*][#] kasuje zaprogramowane has o.
[0][5][*][*][?][?][?][?][?][?][#] – has o SMS (6 znaków) uruchamiaj ce po czenie z programem
GUARD. Funkcja dotyczy wspó pracy modu u z central  alarmow  INTEGRA/CA-64. Przes anie
do modu u SMS-a o tre ci zawieraj cej zaprogramowane has o spowoduje, e centrala oddzwoni
pod numer zapisany w jej pami ci jako „Telefon GuardX”/”Telefon Guard64” w celu uruchomienia
zdalnej komunikacji z programem GUARDX/GUARD64. Je li centrala ma oddzwoni  pod inny
numer, nale y ten numer umie ci  w tre ci SMS-a w nast puj cy sposób: [?][?][?][?][?][?]=gggg.
(has o, znak równo ci, numer telefonu, kropka). Przy pomocy sygna ów DTMF mo na
zaprogramowa  has o z one tylko z cyfr (0–9), natomiast za pomoc  programu DLOAD10
mo na zaprogramowa  has o z one z liter i cyfr. Sekwencja [0][5][*][*][#] kasuje
zaprogramowane has o.
[0][6][*][*][?][?][?][?][#] – numer stacji PAGER (4 cyfry). Wykrycie tych cyfr przez modu  na
pocz tku wybieranego numeru spowoduje, e dalsza cz  numeru zostanie potraktowana jako
numer telefonu komórkowego, na który nale y wys  SMS. Tre ci  SMS-a b dzie komunikat
nadany przez central  alarmow  (lub dialer) w formie wiadomo ci do systemu przywo awczego
„pager”. Sekwencja [0][6][*][*][#] kasuje numer.
[0][7][*][*][?][?][?][?][#] – numer stacji CA-64 (4 cyfry). Funkcja nieu ywana. Sekwencja
[0][7][*][*][#] kasuje numer.
[0][8][*][*][?][?][#] – format standardu modemu (2 cyfry) w jakim modu  b dzie si
komunikowa  z modemem zainstalowanym przy komputerze serwisu lub u ytkownika. Kod
formatu nale y podawa  dwucyfrowo zgodnie z poni sz  tabel :

kod dla formatu format modemu
00 auto
01 300 V.21
02 1200 V.22
03 1200/75 V.23
04 2400 V.22bis
05 2400 V.26ter
06 4800 V.32
07 9600 V.32
12 9600 V.34
14 14400 V.34
65 300 V.110
66 1200 V.110/X.31
68 2400 V.110/X.31
70 4800 V.110/X.31
71 9600 V.110/X.31
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75 14400 V.110/X.31
[0]9][*][*][?][#] – pr dko  portu RS-232. Parametr okre laj cy pr dko  przesy ania
danych mi dzy modu em a central  alarmow  (lub komputerem):

0 – 4800 bps,
1 – 9600 bps,
2 – 19200 bps.

[1][0][*][*][?][#] – mi dzynarodowy numer centrum SMS. Opcja wskazuje, czy
zaprogramowany numer centrum SMS jest pe nym numerem mi dzynarodowym:

0 – nie (dla sieci lokalnych),
1 – tak (zalecane).

[1][1][*][*][?][#] – Fax/Modem. Opcja wskazuj ca, czy u ytkownik dopuszcza prowadzenie
transmisji modemowej przez modu :

0 – transmisja zabroniona,
1 – transmisja dopuszczona.

[1][2][*][*][?][?][?][?][?][?][#] – has o dost pu (6 cyfr) do programowania modu u przy
pomocy aparatu telefonicznego (z zacisków R-1, T-1). Sekwencja [1][2][*][*][#] kasuje has o,
czyli blokuje dost p do programowania. Po skasowaniu has a i wyj ciu z trybu
programowania zmiana ustawie  i przywrócenie has a jest mo liwe tylko przy pomocy
komputera i programu DLOAD10.
[1][3][*][*][1][2][3][4][#] – przywrócenie ustawie  fabrycznych (w tym domy lne has o
dost pu do programowania modu u – 123456).
[1][4][*][*][#] – si a sygna u anteny. Modu  przy pomocy d wi ków w uchawce informuje

ytkownika o sile odbieranego sygna u antenowego. Sygnalizacja analogiczna jak dla diody
LED SIG:

dwa d ugie (LL) – si a sygna u anteny = 0,
jeden krótki (S) – si a sygna u anteny = 1,
dwa krótkie (SS) – si a sygna u anteny = 2,
trzy krótkie (SSS) – si a sygna u anteny = 3,
cztery krótkie (SSSS) – si a sygna u anteny = 4 (maksymalna).

[1][5][*][*][#] – status telefonu. Modu  przy pomocy d wi ków w s uchawce informuje
ytkownika o swoim stanie. Sygnalizacja analogiczna jak dla diody LED STAT:

cztery krótkie (SSSS) – brak kodu SIM PIN,
trzy krótkie (SSS) – z y kod SIM PIN,
krótki i d ugi (SL) – potrzebny kod SIM PUK,
dwa krótkie (SS) – brak komunikacji z modu em SIM300CZ,
jeden krótki (S) – modu  pracuje prawid owo,
dwa d ugie (LL) – restart modu u po w czeniu zasilania,
dwa krótkie i d ugi (SSL) – potrzebny kod PH-SIM PIN,
osiem krótkich (SSSSSSSS) – brak karty SIM,
trzy d ugie (LLL) – karta SIM uszkodzona,
cztery d wi ki coraz krótsze (LlSs) – karta SIM zaj ta,

ugi, krótki, d ugi, krótki (LSLS) – nieodpowiednia karta SIM,
trzy krótkie i jeden d ugi (SSSL) – potrzebny kod SIM PIN2,
cztery krótkie i jeden d ugi (SSSSL) – potrzebny kod SIM PUK2,
jeden d ugi, trzy krótkie i jeden d ugi (LSSSL) – inny b d.

[1][6][*][*][?][?][?][?][?][?][?][?][#] – kod PUK (8 cyfr). Wykonanie funkcji jest mo liwe tylko
wtedy, gdy status modu u (dioda LED lub d wi ki) wskazuje na potrzeb  podania kodu PUK.
Jest on konieczny do odblokowania karty SIM (blokada wyst pi, je li kod PIN wprowadzony
do pami ci modu u (funkcja 01) b dzie ró ny od kodu PIN karty SIM).
UWAGA! Po podaniu kodu PUK i odblokowaniu karty SIM, jej kod PIN zostanie zmieniony

na ten, który jest aktualnie zaprogramowany w pami ci modu u. Je li u ytkownik
chce unikn  tej sytuacji musi wprowadzi  do pami ci modu u kod PIN identyczny
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z zapisanym na karcie SIM. Program DLOAD umo liwia podejrzenie PIN aktualnie
zaprogramowanego w module, dzi ki czemu mo na zapobiec blokadzie karty.

Wykonanie funkcji potwierdzone zostanie trzema krótkimi d wi kami (SSS) – potwierdzenie
to pojawi si  z opó nieniem kilku sekund z uwagi na przetwarzanie danych w telefonie
SIM300CZ. Je li kod PIN nie by  wprowadzony do modu u funkcja nie zostanie wykonana –
urz dzenie wygeneruje dwa d ugie d wi ki (DD).
[1][7][*][*][?][#] – wy czenie napi cia na zaciskach linii telefonicznej (R-1,  T-1) razem
z wystawieniem awarii na wyj ciu FLT:

0 – nie wy czaj,
1 – wy cz, je li FLT jest aktywne

(tryb programowania – je li by  w czony przed aktywowaniem FLT – dzia a, lecz tylko do
momentu od enia s uchawki).
[1][8][*][*][?][#] – generowanie sygna u marszrutowania (sygnalizacja d wi kowa
zestawiania po czenia):

0 – sygna  wy czony,
1 – sygna  w czony.

[1][9][*][*][?][#] – transmisja testowa. Funkcja wprowadza okres transmisji testowej CLIP
w sposób uproszczony. Umo liwia wprowadzenie nast puj cych warto ci:

0 – brak transmisji testowej,
1 – okres transmisji równy 2 h 58 min,
2 – okres transmisji równy 5 h 57 min,
3 – okres transmisji równy 11 h 56 min,
4 – okres transmisji równy 23 h 55 min,
5 – okres transmisji równy 2 d 23 h 53 min,
6 – okres transmisji równy 6 d 23 h 30 min.

Je li funkcj  wywo a si  jako [1][9][*][*][?][?][#], to drugi znak „?” okre la, czy druga
transmisja testowa ma by  losowa, czy nie:

0 – nie,
1 – tak.

Domy lnie transmisja losowa jest wy czona.
[2][0][*][*][?][#] – priorytet transmisji testowej. Opcja decyduje, czy transmisja testowa

dzie mia a priorytet nad po czeniem realizowanym aktualnie przez modu . Je li tak, to
przed wykonaniem transmisji testowej, trwaj ce po czenie zostanie zako czone. Je li nie, to
transmisja testowa zostanie wykonana po zako czeniu po czenia:

0 – nie,
1 – tak.

[2][1][*][*][?...][#] – numer telefonu 1 dla transmisji testowej. Ilo cyfr musi zawiera  si
w przedziale 1–16. Numer nale y zaprogramowa  ze znakiem „+” na pocz tku i numerem
kierunkowym kraju. Sekwencja [2][1][*][*][#] kasuje wcze niej zapisany numer telefonu.
[2][2][*][*][?...][#] – numer telefonu 2 dla transmisji testowej. Ustawienia jak dla tel. 1.
[2][3][*][*][?...][#] – numer telefonu 3 dla transmisji testowej. Ustawienia jak dla tel. 1.
[2][4][*][*][?...][#] – numer telefonu 4 dla transmisji testowej. Ustawienia jak dla tel. 1.
[2][5][*][*][?][?][?][?][?][?][#] – okres transmisji testowej (6 cyfr: ddhhmm). W odró nieniu
od funkcji 19 funkcja pozwala wprowadzi  dowolny okres transmisji. Programowane cyfry
maj  nast puj ce znaczenie:

dd – liczba dni (maks. 31),
hh – liczba godzin (maks. 23),
mm – liczba minut (maks. 59).

Je li funkcj  wywo a si  jako [2][5][*][*][?][?][?][?][?][?][?][#], to siódmy znak „?” okre la,
czy druga transmisja testowa ma by  losowa, czy nie:

0 – nie,
1 – tak.
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Domy lnie transmisja losowa jest wy czona. Zaprogramowanie samych zer wy cza
transmisj  testow .
[2][6][*][*][?...][#] – numer telefonu potwierdzenia sterowania SMS. Na ten numer, po
dokonaniu przez u ytkownika zmiany ustawie  za pomoc  SMS, modu  wysy a wiadomo
(SMS) informuj  o aktualnych ustawieniach. Numer telefonu (odpowiedni dla
eksploatowanej sieci GSM) musi by  poprzedzony znakiem „+” i numerem kierunkowym
kraju. Sekwencja [2][6][*][*][#] kasuje zaprogramowane wcze niej has o.
[2][7][*][*][?][?][?][?][?][?][#] – has o SMS (6 znaków) zmieniaj ce okres transmisji
testowej. Przes anie do modu u SMS-a o tre ci zawieraj cej ci g znaków [?][?][?][?][?][?]=P,
gdzie P jest parametrem zgodnym z opisem zawartym w funkcji 19, spowoduje zapami tanie
przez modu  nowego parametru programowanego funkcj  19. Przy pomocy sygna ów DTMF
mo na zaprogramowa  has o z one tylko z cyfr (0–9), natomiast za pomoc  programu
DLOAD10 mo na zaprogramowa  has o z one z liter i cyfr. Sekwencja [2][7][*][*][#] kasuje
zaprogramowane wcze niej has o.
[2][8][*][*][?][?][?][?][?][?][#] – has o SMS (6 znaków) zmieniaj ce numer telefonu 1 dla
transmisji testowej. Przes anie do modu u SMS-a o tre ci zawieraj cej ci g znaków
[?][?][?][?][?][?]=nnnn. (has o, znak równo ci, numer telefonu (maksymalnie 16 cyfr), kropka),
gdzie nnnn jest nowym numerem telefonu 1 dla transmisji testowej, spowoduje zmian
parametru programowanego funkcj  21. Nowy numer telefonu musi mie  identyczn  posta
jak w przypadku programowania w ciw  funkcj . Przy pomocy sygna ów DTMF mo na
zaprogramowa  has o z one tylko z cyfr (0–9), natomiast za pomoc  programu DLOAD10
mo na zaprogramowa  has o z one z liter i cyfr. Sekwencja [2][8][*][*][#] kasuje
zaprogramowane wcze niej has o.
[2][9][*][*][?][?][?][?][?][?][#] – has o SMS zmieniaj ce numer telefonu 2 dla transmisji
testowej. Ustawienia jak dla telefonu 1.
[3][0][*][*][?][?][?][?][?][?][#] – has o SMS zmieniaj ce numer telefonu 3 dla transmisji
testowej. Ustawienia jak dla telefonu 1.
[3][1][*][*][?][?][?][?][?][?][#] – has o SMS zmieniaj ce numer telefonu 4 dla transmisji
testowej. Ustawienia jak dla telefonu 1.
[3][2][*][*][?...][#] – liczba prób przes ania transmisji  testowej  na  telefon  nr  1. Mo na
zaprogramowa  od 1 do 15 prób.
[3][3][*][*][?...][#] – liczba prób przes ania transmisji  testowej  na  telefon  nr  2. Mo na
zaprogramowa  od 1 do 15 prób.
[3][4][*][*][?...][#] – liczba prób przes ania transmisji  testowej  na  telefon  nr  3. Mo na
zaprogramowa  od 1 do 15 prób.
[3][5][*][*][?...][#] – liczba prób przes ania transmisji  testowej  na  telefon  nr  4. Mo na
zaprogramowa  od 1 do 15 prób.
[3][6][*][*][?][#] – rodzaj transmisji testowej na telefon nr 1:

0 – CLIP bez potwierdzenia,
1 – CLIP z potwierdzeniem,
2 – CLIP z potwierdzeniem i wys aniem SMS-a, gdy brak potwierdzenia.

[3][7][*][*][?][#] – rodzaj transmisji testowej na telefon nr 2. Ustawienia jak dla tel. 1.
[3][8][*][*][?][#] – rodzaj transmisji testowej na telefon nr 3. Ustawienia jak dla tel. 1.
[3][9][*][*][?][#] – rodzaj transmisji testowej na telefon nr 4. Ustawienia jak dla tel. 1.
[4][0][*][*][?][#] – tre  SMS-a wysy anego w przypadku braku potwierdzenia transmisji
testowej CLIP:

0 – skasowanie tre ci (wysy any b dzie pusty SMS),
1 – wpisanie domy lnej tre ci „CLIP failed”.

UWAGA: Program DLOAD10 umo liwia wpisanie SMS-a dowolnej tre ci.
[4][1][*][*][?...][#] – zamiana znaku „+” numeru przychodz cego na wybrany ci g (od 0
do 4) cyfr – funkcja dotyczy CLIP oraz wspó pracy ze stacj  monitoruj  STAM-1 i STAM-2.
[9][9][*][*][?][#] – sposób odpowiedzi na CLIP u ytkownika w celu potwierdzenia sprawno ci
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urz dzenia:
0 – brak,
1 – CLIP.

[9][9][*][*][7][8][9][0][[#] – tryb testowy modu u. Wywo anie funkcji spowoduje wygaszenie
wszystkich diod LED, po którym nast pi zapalenie na czas oko o 1 sekundy diod LED
w nast puj cej kolejno ci: STAT, SIG, TX, RX, a nast pnie uaktywni si  wyj cie FLT.
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11. DANE TECHNICZNE

Napi cie zasilania  ............................................................................................. 12 V DC ±15%
redni pobór pr du podczas czuwania telefonu SIM300CZ .......................................... 100 mA
redni pobór pr du w czasie aktywno ci telefonu SIM300CZ ....................................... 250 mA

Wymagana minimalna wydajno  pr dowa zasilacza ................................................... 500 mA
Obci alno  wyj cia FLT ............................................................................................... 50 mA
Masa ................................................................................................................................. 216 g

UWAGA: Firma SATEL zaleca, aby dzia anie modu u komunikacyjnego GSM LT-1S
by o regularnie testowane. Sprawny modu  GSM wspó pracuj cy z systemem
alarmowym znacznie zwi ksza prawdopodobie stwo przekazania informacji o alarmie.
Jednak ze wzgl dów niezale nych od producenta nie mo e da  stuprocentowej
pewno ci dor czenia takiej informacji.



WA NE:

Nr PIN................................. Nr PUK ......................................................................

Nr telefonu .............................................................................................................
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