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Moduł GSM jest produktem słowackiego producenta elektroniki dźwigowej i inwesty-
cyjnej, spółki TVRDEX s.r.o, z siedzibą w Twardoszynie.
Głównym przeznaczeniem modułu GSM jest zastosowanie w dźwigach. Jego modu-
larne rozwiązanie umożliwia dostosowanie do konkretnych potrzeb dźwigu.

Moduł GSM to urządzenie, które umożliwia:
-ustanowienie połączenia alarmowego z kabiny windy podczas awarii
-zapewnienie połączenia telefonicznego między służbami serwisowymi a osobami
 w kabinie w przypadku awarii
-zdalne monitorowanie działania windy w czasie rzeczywistym
-zapewnienie łączności serwisowej między różnymi częściami dźwigu
-szybkie i wygodne nastawianie modułu GSM przez podłączony komputer
-zdalne ustawianie i sterowanie modułem GSM za pomocą wiadomości SMS

Urządzenie składa się z płyty głównej MOTH standardowo umieszczonej w układzie
sterowania dźwigu. Do płyty głównej można dołączyć do trzech modułów komunika-
cyjnych DAUG. Mogą one pracować jako niezależne połączenie głosowe między ka-
biną dźwigu, podszybiem i maszynownią. W przypadku awarii można nawiązać z ka-
biny połączenie telefoniczne z zaprogramowanymi  wcześniej numerami ( służby 
awaryjne, obsługa windy, straż pożarna itp. ).

Jeśli urządzenie jest połączone z systemem sterowania dźwigu, może w ustawionych
odstępach czasu wysyłać SMSy o aktualnym stanie tego systemu. W przypadku us-
terki dźwigu moduł GSM automatycznie wysyła SMS na wcześniej wpisane numery.

Opis i działanie modułu GSM V120

Podstawowe dane techniczne modułu GSM

Napięcie zasilania
Pobór prądu
Temperatura otoczenia
Wilgotność powietrza
Napięcia wejść IN1 – IN5
Max. obciążenie styków wyj. OUT1 – OUT2
Impedancja głośnika
Pasmo GSM
Rodzaj połączenia z płytą BANEL
Rodzaj połączenia z PC
Rozmiary modułu MOTH
Sposób montażu modułu MOTH

12V DC (+10 -30%)
Max. 1000 mA
-10 do +45 ˚C
Max. 85% , nie konens.
12V DC
1000 mA
8 Ω
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
RS 232
USB ( konektor typ B )
128 x 93 x 58  (š,v,h)
Listwa DIN 35mm
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Części modułu GSM:

Moduł MOTH:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Obr.1a

1. OUT2 – wyjście 2 ( przekaźnik, kontakt NO )
2. OUT1 - wyjście 1 ( przekaźnik, kontakt NO )
3. IN5 – wejście 5 ( 12V DC )
4. IN4 – wejście 4 ( 12V DC )
5. IN3 – wejście 3 ( 12V DC )
6. MIC – wejście mikrofonu
7. REPRO – wyjście (podłączenie głośnika)
8. IN2 – wejście 2 ( 12V DC ) – wejście danych ze sterowania
9. IN1 – wejście 1 ( 12V DC ) – wejście sygnału „Awaria dźwigu”
10. RS 232 – port komunikacji szeregowej z płytą Banel ( połączenie 

z komputerem )
11. Klawiatura numeryczna
12. Wyświetlacz
13. INTERCOM – LED sygnalizująca włączony tryb interkom (żółta)
14. ALARM – LED sygnalizująca tryb ALARM (czerwona)
15. DAUG 3 – gniazdo do połączenia z modułem DAUG 3 ( RJ45 ) 
16. DAUG 2 – gniazdo do połączenia z modułem DAUG 2 ( RJ45 ) – w panelu 

kabiny dźwigu
17. DAUG 1 – gniazdo do połączenia z modułem DAUG 1 ( RJ45 ) 
18. USB – połączenie z komputerem
19. 12V – wejście zasilania
20. POWER – LED sygnalizująca włączenie zasilania (zielona)
21. ANT – przyłącze anteny GSM
22. PROG – przycisk programowania modułu GSM
23. SIM – gniazdo karty SIM
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Części modułu GSM:

Moduł DAUG:

1 2 3

4 5678

Obr.1b

1. ALARM – LED (czerwona) sygnalizująca tryb alarm – usterka dźwigu
2. ON – LED (zielona) sygnalizująca zasilanie modułu DAUG 

3. INTERCOM – LED (żółta) sygnalizująca przełączenie modułu DAUG w tryb 
Interkom

4. MOTH – gniazdo do podłączenia modułu MOTH (RJ45)
5. INTK SW – przyłącze przycisku załącz./wyłącz. 

interkomu
6. ALARM SW – przyłącze przycisku wywołania połączenia awaryjnego

z kabiny dźwigu w czasie awarii
7. INTK – przyłącze zewnętrznej sygnalizacji włączenia interkomu

(12V DC)
8. ALARM  – przyłącze zewnętrznej sygnalizacji stanu alarm (12V 

DC) do podświetlenia przycisku dzwonka w panelu kabiny dźwigu
9. Głośnik
10. Mikrofon
11. Przyłącze audio – do podłączenia serwisowego modułu komunikacyjnego

9
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1. Pierwsze podłączenie modułu GSM wykonujemy bez włożonej karty SIM. Podłączena 
dokonujemy poprzez zaciski zasilania oznaczone 12V.

2. Po krótkiej konfiguracji pojawia się na wyświetlaczu prośba o podanie nowego kodu  
PIN. Przez klawiaturę numeryczną należy wpisać PIN, który jest nastawiony na karcie 
SIM (obr.2a)

3. Nowy PIN potwierdza się przyciskiem Y.
4. Wpisany PIN zostanie przedstawiony na wyświetlaczu w formie: →1234← 

(obr.2b)
5. Następnie należy odłączyć zasilanie przez wysunięcie wtyczki 12V.
6. Teraz należy umieścić kartę SIM we właściwym gnieździe.
7. Ponownie należy podłączyć zasilanie 12V.
8. Po ponownej konfiguracji moduł wysyłą SMS o włączeniu zasilania (obr.2c), 

ktora może zawierać także stan kontrolowanego systemu sterowania Banel.
9. Jeśli aktualnie nie występuje usterka w pracy dźwigu, moduł GSM przechodzi 

do normalnego stanu „POŁĄCZONY“.(obr.3)

UWAGA !

Karta SIM nie może być wkładana, ani wyciągana z modułu GSM przy załączonym
zasilaniu! Grozi to uszkodzeniem modułu lub karty SIM.

Informacja dodatkowa:

Moduł GSM modul nie współpracuje z kartą SIM, ktora ma wyłączone zabezpieczenie
numerem PIN. W takim przypadku należy aktywować zapezpieczenie PIN karty SIM
w innym urządzeniu, na przykład w telefonie komórkowym.
Do urządzenia nie można włożyć karty Micro SIM, ani Nano SIM!

PODAJ NOWY PIN
1234

PODAJ NOWY PIN
-> 1234 <-

WYSYŁ. SMS WŁ.

Obr.2a Obr.2b Obr.2c

Włączenie modułu GSM i włożenie karty SIM:
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Tryby pracy modułu GSM:

Moduł GSM może się znajdować w trzech podstawowych trybach pracy:

1. Tryb „POŁĄCZONY“
jest na wyświetlaczu sygnalizowany textem POŁĄCZONY (obr.3). W trybie
tym moduł znajduje się, kiedy dźwig nie wykazuje żadnej usterki. W tym
trybie można wejść do MENU ( zobacz Menu modułu GSM ), zmieniać para-
metry, lub nawiązać połączenie INTERCOMowe. W dolnej części wyświetla-
cza widać odliczany okres( w minutach ), po którym moduł GSM wysyła
SMS o stanie systemu.

Obr.3

POŁACZONY
4350 min

2. Tryb „ALARM“
występuje, gdy na wejściu IN1 nie ma napięcia z układu sterowania Banel, lub
przez port RS232 została podana informacja o usterce. Stan jest sygnalizowany
szybkim miganiem czerwonej LED ALARM na płycie (MOTH). Moduł GSM wysyła
SMS „Alarm”na podany numer telefonu. W czasie wysyłania wiadomości SMS na
wyświetlaczu jest tekst „WYSYŁAM AL. SMS“ (obr.4a). Wiadomość zawiera zawar-
tość wyśw. Banela, z inform. o usterce. Gdy nie ma połączenia RS232, moduł
wyśle pusty SMS ALARMOWY. Następnie zaczną migać czerwone LED na wszyst-
kich podłączonych modułach  DAUG.  Dla niewidomych alarm jest sygnalizowany
akustycznie. Na wyświetlaczu pojawi się tekst„PRZYC. PRZYCISK“ (obr.4b).

Obr.4a

WYSYŁAM AL. SMS

Obr.4b

PRZYC. PRZYCISK 

Stan ten trwa dwie minuty.  W tym czasie miga także przycisk ALARM w panelu
kabiny dźwigu – wyjście modułu DAUG ( Alarm + - ). Po jego przyciśnięciu  nas-
tępuje nawiązanie połączenia alarmowego na numery od pierwszego do czwar- 
tego. Jęśli wybrany numer nie odpowie do 30 sekund, następoje próba połącze- 
nia z kolejnym numerem ze spisu itd. Po nawiązaniu połączenia rozmowa może
trwać maksymalnie 120 sekund. Po tym czasie moduł GSM przechodzi do stanu
„ALARM POTWIERDZONY“ (obr.5). W tym stanie można nawiązać połączenie z
modułem GSM z sieci telefonicznej. Połączenie jest przyjęte automatycznie, a 
Jego czas nie jest ograniczony ( pod warunkiem, że awaria dźwigu nadal trwa ).
trvá ). Rozmowa jest automatycznie kierowana tylko do mdułu DAUG podłączo-
nego do gniazda DAUG2, obsługującego moduł DAUG w kabinie dźwigu.

Powrót do trybu „POŁĄCZONY“ jest możliwy tylko po skasowaniu usterki.
120 sekund po skasowaniu błedu następuje automatyczne przejście do tego
trybu. W razie potrzeby można przejść do trybu „POŁĄCZONY” 
natychmiastowo, przyciskając przycisk N na klawiaturze modułu.

Obr.5

AL.POTWIERDZONY
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Tryby pracy modułu GSM:

3. Tryb „INTERKOM“

Tryb ten można wywołać przyciśnięciem przycisku INTK sw na którymkolwiek
podłączonym module  DAUG, bądź klawiszem # na module MOTH. Sygnalizo-
wany jest zaświeceniem żółtej LED na module MOTH oraz na module DAUG,
do którego był podłączony interkom. Połączenie jest też potwierdzone krótkim
sygnałem akustycznym. Na wyświetlaczu pojawia się tekst „INTERKOM“. (obr.6a)

Obr.6a

INTERKOM

Obr.6b Obr.6c

Tryb ten umożliwia komunikację głosową między modułami, które były przygo-
towane do komunikacji. ( Maksymalnie 3 moduły DAUG i jeden MOTH )

Ostrzeżenie
Mówić może tylko ten uczestnik, który zaczął rozmowę jako pierwszy. Inni uczest-
nicy muszą czekać, aż zakończy wypowiedź i mówić potem (przełączenie nastę-
puje automatycznie).

Z trybu „INTERKOM“ poszczególni uczestnicy (poszczególne moduły DAUG) mogą
wyjść ponownym przyciśnięciem przycisku INTK sw na konkretnym module DAUG.
Kiedy wyłączy się ostatni moduł DAUG, tryb „INTERKOM“ się kończy i pojawia się
tryb „POŁĄCZONY“. INTERKOM wyłącza się automatycznie po upływie 5 minut od
włączenia, jeśli nie jest używany. Na głównym module MOTH interkom wyłącza się
przyciskiem N.

Do głównego modułu MOTH musi być podłączony zestaw komunikacyjny (obr.6b),
który jest podłączony do styków MIC i SPEAK (obr.6c). Dzięki mocowaniu magne-
 tycznemu można łatwo przyczepić zestaw komunikacyjny do obudowy tablicy 
sterowej .
Do modułu DAUG w panelu kabiny dźwigu także można podłączyć zestaw komu-
nikacyjny, który można umieścić na dachu kabiny (np. w kasecie jazdy rewizyjnej).
Zestaw ten ma dodatkowy wyłącznik do załączenia/wyłączenia interkomu z syg-
nalizacją LAD oraz przycisk włączający mikrofon. Podczas mówienia należy przy-
cisk mikrofonu trzymać wciśnięty.
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Połączenia modułu GSM z innymi elementami dźwigu:

Moduł GSM musi być podłączony do systemu sterowania dźwigu przez wej. IN1, lub
przez port RS232. Minimalnym warunkiem jest podłączenie przez wejście IN1.

.

Obr.7a

Moduł w podszybiu Moduł w szybie Moduł w kabinie

Zasilanie/ 
zas.awaryjny

System sterowania dźwigu

K
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el
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w
is

o w
y

Zestaw komunikacyjny
na kabinie

Panel
dyspozycji

Zestaw komunikacyjny
w maszynowni
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Połączenia modułu GSM z innymi elementami dźwigu:

Obr.7b Obr.7c

Szczegóły połączeń:

Zasilanie
Moduł GSM jest zasilany napięciem 12V DC. Ponieważ łączność awaryjna z ka-
biny dźwigu musi działać przy całkowitym zaniku zasilania, zaleca się zasilanie
modułu przez zasilacz awaryjny ( np. ZZ12, prod. TVRDEX, s.r.o.).

Zestaw komunikacyjny w maszynowni dźwigu
Zestaw musi być podłączony do modułu GSM min. 2-przewodowym kablem 
ekranowanym. Ekran kabla podłącza się do styku MIC-a. Jest on wspólnym za-
ciskiem GND dla mikrofonu i głośnika.

Moduły DAUG 1 – DAUG 3
Moduły DAUG są połączone z modułem MOTH kablami UTP (skrętka), zakończo-
nymi wtykami RJ45. Układ połączeń kabla musi być prosty (1:1, nie skrzyżowa-
ny). Moduł DAUG umieszczony w panelu kabiny dźwigu w musi być włączony do
gniazda DAUG2 w głównym module MOTH. UWAGA! Kablem UTP jest także do-
prowadzone napięcie zasilania każdego modułu DAUG (zob. dodatek techniczny
 - Podłączenie przewodów komunikacyjnych).

Moduł DAUG w panelu kabiny dźwigu
Przycisk alarmu w panelu dyspozycji dźwigu jest z modułem DAUG łączone przez
zacisk ALARM SW (obr.7b). Podświetlanie przycisku ( 12V DC ) jest podłączone do
zacisków ALARM +- i miga razem z czerwoną LED ALARM na obudowie modułu.

Antena GSM
Dla zapewnienia jak najlepszego sygnału antena powinna być umieszczona poza
skrzynią tablicy sterowej.

Wejście IN1
Wejście IN1 modułu GSM służy do identyfikacji usterki dźwigu także w razie nie-
sprawnego działania połączenia RS232 z płytą Banel lub przy całkowitym zaniku
zasilania dźwigu. Na zacisk+ jest na stałe doprowadzone napięcie +12V DC, na
zacisk – jest doprowadzony sygnał z wyjścia B8 płyty Banel ( obr. 7c ). Warunkiem
jest ustawienie w parametrach płyty Banel „Usterka“ była ustawiona na wyjściu B8 .

Ostrzeżenie:
Kabina dźwigu jest połączona z maszynownią kablem zwisowym, który musi
zawierać także przewody do transmisji danych ułożone parami. Połączenie mię-
dzy modułem MOTH a modułem DAUG musi być zrealizowane tymi przewodami.
W przeciwnym przypadku mogą wystąpić zakłócenia w pracy urządzenia.

Podświetlenie
przycisku

Przycisk
ALARM

Panel dyspozycji
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Ustawianie modułu GSM:

Ustawianie podstawowtch parametrów modułu GSM wykowuje się przez menu. Dla
ochrony przed nieuprawnonym dostępem wejście do menu jest zabezpieczone ko-
dem. Kod ten jest taki sam, jak kod PIN karty SIM.

Wejście do MENU
Do menu modułu GSM można wejść jedynie w trybie „POŁĄCZONY“. Klawiaturą
wpisuje się *numer PIN* ( np. *1234* ). Po wpisaniu prawidłowego kodu pojawi
się pierwsza pozycja z MENU. Po czterech próbach wpisania nieprawidłowego kodu
MENU blokuje sie. Modul pracuje we wszystkich trybach normalnie, ale do MENU
dostać się nie można. W takim przypadku moduł GSM musi zostać odłączony, a 
następnie podłączony do zasilania (wtyczka 12V). a následne zapnutý. Można
wtedy ponowić próbę wejścia do MENU.

Hasła MENU i ich znaczenie

W MENU poruszać się można za pomocą strzałek w górę i w dół.

VON Z MENU

KOMUNIKACJA PC

Ta pozycja służy do wyjścia z MENU i powrót do trybu „POŁĄCZONY” (obr.8a).
Wybór pozycji z MENU potwierdza się przyciśnięciem klawisza Y.

Ta pozycja umożliwia nawiązanie połączenia z komputerem przez port RS232 (patrz.
Nastawianie przez komputer)

VON Z MENU
KOMUNIKACJA PC

Obr.8a
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Ustawianie modułu GSM:

Numer alarmowy 1
W tej pozycji wpisuje się numer telefonu, z którym urządzenie będzie próbowało
nawiązać połączenie alarmowe w pierwszej kolejności (obr.8b). Numer może być
podany w zwykłym lub międzynarodowym formacie (np. +421901123456).
Numer podaje się wciskając klawisz Y i wpisując numer z klawiatury. Znak +
wpisuje się klawiszem  *. Ostatnią wpisaną cyfrę kasuje się przyciskiem N.
Wpisany numer zatwierdza się przyciskiem Y. Wtedy na wyświetlaczu pojawi się
napis „OK“.

Numer alarmowy 2 – alarmowy 4
Numery od 2. do 4. są wywoływane przez moduł GSM przy aktywacji alarmu z kabi-
ny dźwigu wtedy, gdy połączenia z poprzednim numerem nie udało się nawiązać
w ciągu 30 sekund.
Przy wpisywaniu i zmianie pozostałych numerów obowiązują te same zasady, co
przy pierwszym.

NUMER ALARM. 1
+421901123456

Obr.8b

Informacja dodatkowa
Numery telefoniczne zapisane w pozycjach „Numer alarmowy 1 – 4”  są równo-
cześnie numerami, z których można sterować niektórymi funkcjami modułu przy po-
mocy SMS-u ( Więcej informacji w części „Ustawianie modułu GSM zewnętrznymi
komendami przez SMS“). Ze względów bezpiecczeństwa można zewnętrznie stero-
wać modułem tylko z tych numerów. SMS-y z innych numerów są ignorowane.

UWAGA!
Numery telefoniczne zapisane w pozycjach „Numer alarmowy 1 – 4” nie mogą
mieć aktywnej usługi poczty głosowej!
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Numer START SMS
W pozycji tej wpisany jest numer telefoniczny, na który jest wysyłany SMS startowy.
Jest on wysyłany zawsze przy włączeniu modułu GSM (obr.8c).

Numer STAT SMS
W pozycji tej wpisany jest numer telefoniczny, na który będą okresowo wysyłane
SMSy z informacją o stanie systemu sterowania dźwigu (obr.8d). Okres wysyłania
ustawia się w innym parametrze.

Numer ALARM SMS
W pozycji tej wpisany jest numer telefoniczny, na który będzie wysyłany SMS w przy-
padku awarii dźwigu, gdy moduł GSM przechodzi do trybu „ALARM“ (obr.8e).

NUMER START SMS
0901123456

Obr.8c

NUMER STAT SMS
+421901123456

Obr.8d

NUMER ALARM SMS
0901123456

Obr.8e

Numer PROTO SMS
W pozycji tej wpisany jest numer telefoniczny PROTOCOL SMS, na który są wysyłane
odpowiedzi w formie SMS w przypadku zmian zadanych zewnętrznie przez SMS.

Dla formatu, wpisywania, zmiany numerów SMS obowiązują te same zasady, jak dla 
numerów telefonicznych ( patrz część Pozycje MENU – Numer alarmowy 1 ).

START SMS ZEZW.
W pozycji tej można zezwolić lub zabronić wysyłania SMS startowego po włączeniu
urządzenia. ( YES – zezwolenie na wysyłanie SMS / NO – zakaz ). Wartość zmienia
się przyciskiem Y.

STAT SMS ZEZW.
W pozycji tej można zezwolić lub zabronić wysyłania SMS ze stanem systemu stero-
wania. ( YES – zezwolenie na wysyłanie SMS / NO – zakaz ). Wartość zmienia się
przyciskiem Y.

ALARM SMS ZEZW.
W pozycji tej można zezwolić lub zabronić wysyłania SMS z informacją o awarii sys-
temu sterowania. ( YES – zezwolenie na wysyłanie SMS / NO – zakaz ). Wartość zmie-
na się przyciskiem Y.

PROTO SMS ZEZW.
W pozycji tej można zezwolić lub zabronić wysyłania SMS z informacją o wykonaniu
polecenia zadanego przez SMS. ( YES – zezwolenie na wysyłanie SMS / NO – zakaz ). 
Wartość zmienia się przyciskiem Y.



Okres
W pozycji jest watość liczbowa ( jednostka czasu jest wpisana w poz. JEDN.CZASU
OKR ) czasu, po którym moduł GSM wysyła informację o stanie systemu sterowania 
dźwigu na numer telefoniczny, wpisany w pozyucji NUMER STAT SMS ( obr.9a ). Gdy
upłynie nastawiony czas, wysyłany jest SMS i proces się powtarza. Wartość zmienia
się wciskając klawisz Y, wpisując wartość klawiaturą numeryczną i zatwierdzając war-
tość klawiszem Y.

Jednostka czasowa okresu
W pozycji jest wpisana jednostka czasowa okresu ( dni – days, miesiące – months,
godziny – hours, minuty – minutes ). ( obr.9b)

Poziom sygnału
Pozycja ta zawiera aktualny poziom sygnału GSM procentach. Informacja ta jest przy-
datna przy szukaniu miejsca dla anteny GSM.

Język
Można tu zmienić język, w którym są wyświetlane informacje na wyświetlaczu.
Dostępne są języki: angielski, słowacki, polski, węgierski, niemiecki i czeski.
Języki przełącza się klawiszem Y.

ACK BANEL ERROR
Pozycja ta umożliwia zezwolenie lub zabronienie monitorowania komunikacji między
modułem GSM a  systemem sterowania Banel. Jeśli monitorowanie jest aktywne,
a dojdzie do straty komunikacji, moduł GSM wysyła SMS z odpowiednim komunika- 
tem błędu.

Głóśność
W polu tym ustawia się głośność głośników wszystkich podłączonych modułów DAUG
oraz zestawu komunikacyjnego podłączonego do modułu MATH. Zmiana głośności
przebiega we wszystkich modułach naraz przez przyciskanie klawisza Y. Wstępna war-
tość głośności wynosi -12dB.
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Obr.9a

JEDN.CZASU OKR.
days

Obr.9b
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Ustawianie modułu GSM zdalnym poleceniem przez SMS:

Ustawienie i zmiana numerów modułu GSM zdalnie SMSem

Wszystkie pozycje menu, zawierające numery telefoniczne można wpisać lub zmienić
wysyłąjąc SMS. Warunkiem jest, aby numer, z ktorego chcemy wysłać SMS, był wpisa-
ny w którejś z pozycji modułu GSM „numer alarmowy 1 - numer alarmowy 4“.
SMS wysyła się na numer karty SIM zainstalowanej w module GSM. Polecenie zmiany
może być wysłane z telefonu komórkowego, lub innego urządzenia mogącego wysyłać
wiadomości SMS. SMS musi mieć dokładnie formę:

TYP NUMERU,NUMER TELEFONU

VOLANIE1,+421901123456 (zapis lub zmiana numeru telef. pozycji numer alarmowy 1)
VOLANIE2,+421901654321 (zapis lub zmiana numeru telef. pozycji numer alarmowy 2)
VOLANIE3,0901123456 (zapis lub zmiana numeru telef. pozycji numer alarmowy 3)
VOLANIE4,0901654321 (zapis lub zmiana numeru telef. pozycji numer alarmowy 4)

SMS PWON,0901123546 (zapis lub zmiana numeru telef. pozycji NUMER START SMS)
SMS STAT,0901654321 (zapis lub zmiana numeru telef. pozycji NUMER STAT SMS)
SMS ALRM,0901123456 (zapis lub zmiana numeru telef. pozycji NUMER ALARM SMS)
SMS PROT,0901123456 (zapis lub zmiana numeru telef. pozycji NUMER PROTO SMS)
CHPERIOD,1000000 (zmiana wartości okresu, wartość podana w sekundach)

Nowa wartość okresu będzie aktywna po zakończeniu poprzedniego cyklu lub po resecie
modułu GSM.

Odpowiedź modułu GSM przez SMS
O udanej, lub nieudanej zmianie moduł GSM informuje wysyłąjąc SMS na numer wpisany
w pozycji „NUMER PROTO SMS“.

Przykład odpowiedzi przez SMS przy udanej zmianie numeru alarmowego 3:
Reset NUMBER CHG OK;VOLANIE3:+421901123456

Przykład odpowiedzi po nieudanej zmianie (błąd albo przekłamanie informacji):
Reset UNKNOWN COMMAND!
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Ustawianie modułu GSM zdalnym poleceniem przez SMS:

Sterowanie funkcjami modułu GSM SMSem
Niektóre funkcje modułu GSM można uruchomić zdalnym poleceniem przez SMS.
Warunkiem jest, aby numer, z ktorego chcemy wysłać SMS, był wpisany w którejś

aby číslo z ktorého chceme SMS zaslať bolo v niektorej z

z pozycji modułu GSM „numer alarmowy 1 - numer alarmowy 4“.
SMS wysyła się na numer karty SIM zainstalowanej w module GSM. Polecenie może 
być wysłane z telefonu komórkowego, lub innego urządzenia mogącego wysyłać SMSy.

Sterowanie wyjściami modułu GSM
SMS w formie:
RESET1

-Kontakt wyjścia OUT1 zamknie się na czas ok. 2 sekundy.

SMS w formie:
SET2

-Kontakt wyjścia OUT2 zamknie się na stałe
RESET2

-Kontakt wyjścia OUT2 otworzy się

Programowy reset systemu sterowaniw BANEL przez łącze szeregowe  z modułem
SMS w formie:
RESET

(funkcja jest dostępna tylko w przypadku połączenia szeregowego moduł GSM – 
 BANEL)

Odczytanie aktualnego stanu systemu sterowania dźwigu BANEL
SMS w formie:
STATUS

(funkcja jest dostępna tylko w przypadku połączenia szeregowego moduł GSM – 
BANEL)

Odczytanie aktualnego stanu wszystkich wejść modułu GSM
SMS w formie:
STATUS1

W odpowiedzi otrzymuje się aktualny stan wejść w postaci binarnej, np. 10010. To
znaczy, że wejścia IN1 a IN4 są aktywne, inne są nieaktywne.

Odpowiedź z modułu GSM przez SMS
O udanym lub nieudanym zrealizowaniu polecenia moduł GSM informuje SMSem
wysłanym na numer wpisany w pozycji „NUMER PROTO SMS“.

Ostrzeżenie
Moduł GSM rozróżnia małe i duże litery. Treść SMSów musi być dokładnie określo-
na, uwzględniając znaki narodowe i odstępy.
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Ustawianie modułu GSM przez komputer:

Wszystkie możliwe do nastaqwienia pozycje menu można zmieniać przez komputer.

Warunki połączenia modułu GSM komputerem:
- kabel USB typ B 
- moduł GSM w trybie „POŁĄCZONY“
- moduł GSM musi być ustawiony w MENU na pierwszej pozycji: VON Z MENU +

KOMUNIKACJA S PC

Przebieg połączenia:
- wejść do menu ( *PIN* ) i pozostawić moduł GSM na pozycji

VON Z MENU + KOMUNIKACJA Z PC
- podłączyć kabel USB do modułu GSM i portu USB komputera
- po chwili w spisie dysków systemu operacyjnego komputera pojawi się nowy dysk    

oznaczony jako GSM V120 ( obr.10 )

Opis zawartości plików:
Wewnątrz wirtualnego dysku znajduje się osiem plików tekstowych ( obr.11 ).

Pliki tekstowe w systemie WINDOWS można otworzyć aplikacją „Notatnik”
( Notepad ). V OS Mac lub Linux innymi dedykowanymi aplikacjami.

Obr.10

Obr.11
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Ustawianie modułu GSM przez komputer:

UWAGA !
W plikach tekstowych można zmieniać tylko numery telefonów ( zaznaczone na , 
obr. 12  ), a nie nazwy pozycji. W przeciwnym przypadku moduł GSM może działać
nieprawidłowo. Reguła ta dotyczy też pozostałych plików tekstowych!

call_nums.txt – w pliku tekstowym są zapisane numery alarmowe 1-4, odpowiadające
pozycjom w menu modułu GSM „NUMER ALARMOWY 1 do 4“. Po ich
wpisaniu ( lub uzupełnieniu ), a następnie zapisaniu pliku następuje
zapis danych do pamięci modułu GSM ( obr.12 ).

sms_nums.txt – w pliku tekstowym są zebrane numery, na które są wysyłane: SMS start,
SMS stat, SMS alarm i SMS proto. Po ich wpisaniu ( lub uzupełnieniu ), a
następnie zapisaniu pliku następuje zapis danych do pamięci modułu
GSM ( obr.13 ).

sms_alarm.txt / sms_start.txt / sms_stat.txt / sms_proto.txt – w pliku tekstowym są
zapisane teksty wiadomości SMS. Tekst kończy dwukropek, po którym
moduł GSM przy wysyłaniu wiadomości automatycznie dopisze aktualne
informacje z systemu sterowania dźwigu Banel. ( jeśli jest z nim szerego-
wo połączony ) (obr.14).

Obr.14

Obr.12

Obr.13
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Ustawianie modułu GSM przez komputer:

settings.txt – w pliku tekstowym są zapisane ustawienia modułu GSM jako wartość
okresu wysyłania statusowych SMSów, jednostka czasova okresu, język, 
zezwolenie albo zakaz kontroli komunikacji z systemem sterowania
Banel, oraz głośność. Zmieniać można tylko wartości zaznaczone na 
obr. 15.  Wartości mogą być wybrane tylko z listy podanej przy kon- 
kretnej pozycji.

sms_send.txt – w pliku tekstowym są ustawienia zezwoleń lub zakazów wysyłania 
różnych typów SMSów. Edytowanie je możliwe poprzez wpisanie 
wartości YES albo NO. ( obr.16 )

Informacja dodatkowa !
Jakakolwiek zmiana nazwy plików tekstowych, skasowanie, dodanie zawartości itp. 
może uniemożliwić działanie modułu GSM.

W zawartości wszystkich plików tekstowych jest konieczne dopilnowanie małych i
dużych liter, odstępów i znaków interpunkcyjnych. Diakrytyka nie jest wspierana.

Wszystkie zapisane informacje są w module GSM aktywne dopiero po restarcie!

Obr.15

Obr.12

Obr.16
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Dodatek techniczny

Połączenia kabla komunikacyjnego między modułem GSM MOTH a poszczególnymi
modulłami DAUG.
Kabel UTP lub FTP. Maksymalna długość 100m.
Wtyki RJ45 – na obydwu końcach kabla.

Obr.17

Obr.18

Połączenia kabli komunikacyjnych

Połączenie wtyku RJ45 jest na obu 
końcach kabla jednakowe.

Połączenie kabla RS232 moduł GSM - BANEL

Połączenie kabla informacyjnego międzi modułem GSM MOTH a BANELem.
Przewody Tx a Rx są połączone na krzyż. ( obr. 18 )
Kabel dwużyłowy, ekranowany. Maksymalna długość 10m.
Wtyk Cannon 9F żeński  – po stronie Banelu.
Wtyk Cannon 9M męski – po stronie modułu GSM.
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Dodatek techniczny

Moduł DAUG umieszczony w kabinie dźwigu standardowo montowany jest po wew- 
nętrznej stronie panelu dyspozycji. Na potrzeby produkcji panelu dyspozycji, obr. 19
pokazuje wymiary i na rozmieszczenie otworów montażowych.

Obr.19

Wymiary montażowe modułu DAUG


