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1. OPIS OGÓLNY

Sterownik GSMTRONIK wersji BASIC został wyposażony w:

 dwa przekaźniki bezpotencjałowe o obciążalności 250 V / 16 A                            
(zwierno / rozwierne)

 zewnętrzną antenę GSM

 diodę LED

 slot na kartę SIM

 zewnętrzny cyfrowy czujnik temperatury (opcjonalnie)

 zasilacz sieciowy 12V 2A (opcjonalnie)

Urządzenie znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, domkach letniskowych oraz
wszędzie tam gdzie potrzebujemy w tani sposób kontrolować temperaturę w pomieszczeniu,
(w  przypadku  zbyt  wysokiej  lub  zbyt  niskiej  temperatury  mamy  możliwość  załączenia
dodatkowego  źródła  ciepła  lub  chłodu).  Dzięki  sterownikowi  w  wersji  BASIC  możemy
załączyć oświetlenie, otworzyć lub zamknąć bramę, zasunąć rolety itp. 
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Rysunek 1: GSMTRONIK v. BASIC
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Rysunek 2: Strona A

Rysunek 3: Strona B
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2. INSTRUKCJA INSTALACJI

 Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest instalacja karty SIM. W tym celu
delikatnie  wsuwamy  kartę  w  miejsce  oznaczone  na  obudowie  aż  usłyszymy
kliknięcie.

 Podłączyć okablowanie:

- zewnętrzną antenę GSM (wymagane)

- zasilacz sieciowy 12V 2A (wymagane)

- zewnętrzny czujnik temperatury (opcjonalnie)

3. URUCHOMIENIE 

Jeśli  wykonaliśmy  wszystkie  powyższe  punkty  możemy  przystąpić  do  pierwszego
uruchomienia sterownika. Po podłączeniu układu do zasilania:

 mrugająca czerwona dioda LED – logowanie sterownika do sieci GSM

 mrugająca zielona dioda LED – sterownik został zalogowany do sieci

 ciągłe  świecenie  diody  zielonej  przez  okres  ok.  2  sekund  –  wysyłanie
wiadomości SMS do użytkownika

Jeśli układ zalogował się do sieci GSM należy przystąpić do zapisania numeru telefonu na
który  będą  wysyłane  wiadomości  tekstowe  z  czujnika  temperatury.  Programując  numer
telefonu w sterowniku otrzymujemy możliwość kontroli nad układem z poziomu aplikacji na
smartphonie.  Maksymalna  liczba  numerów  telefonów,  które  można  zapisać  wynosi  3.
Wysyłając SMS'a konfiguracyjnego możemy ustawić dwa progi temperatury (górny i dolny)
dla powiadomień alarmowych. 

Poniższy  przykład: Pierwszy  użytkownik  o  numerze  telefonu  komórkowego  111-222-333
zostanie  poinformowany  SMS'em  w przypadku  przekroczenia  temperatury  (20  st.C)  oraz
w przypadku spadku temperatury poniżej 5 st. C. 

Aby zapisać numer oraz próg temperatury wysyłamy SMS o treści:

KONFIG1˽+48111222333˽+20.0˽+05.0

KONFIG˽+48(Twój numer telefonu)˽(górny próg temperatury)˽(dolny próg temperatury)

Uwaga!

Symbol ˽ oznacza spację
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Lista użytkowników:

KONFIG1 – użytkownik nr 1

KONFIG2 – użytkownik nr 2

KONFIG3 – użytkownik nr 3

Po poprawnym wykonaniu czynności rejestracji numeru zostaniemy poinformowani zwrotną
wiadomością  tekstową.  Od  tej  chwili  sterownik  GSMTRONIK  BASIC  jest gotowy do pracy.

4. APLIKACJA MOBILNA

1. Pierwszym krokiem jest  pobranie bezpłatnej aplikacji  o nazwie  GSMTRONIK z  serwisu
Google Play bądź ze strony www.gsmtronik.pl.

2.  Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji należy uruchomić aplikację. 

3.  Na początku należy wybrać posiadaną wersję sterownika np. BASIC , po wyborze załączy
się ekran powitalny.
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4. Kolejnym etapem jest dodanie sterownika do pamięci urządzenia. Wpisując nazwę można
wpisać  lokalizację  w  której  się  znajduje  np.  dom,  działka czy  firma (można  zapisać
maksymalnie 3 sterowniki).  Po nadaniu nazwy wyświetli  się lista  moje sterowniki  –  tutaj
możemy wprowadzić parametry bądź usunąć sterownik z pamięci.

5.  W nowym oknie wybieramy Ustawienia i uzupełniamy dane:

 Numer  telefonu –  należy  wprowadzić  numer  karty  SIM  zainstalowanej
w sterowniku

 Nazwy czujników temperatury – np. salon, kuchnia. 

 Nazwy przekaźników –  czyli urządzeń podpiętych do sterownika np. brama, rolety,
oświetlenie, grzejnik itp. W zależności od wersji sterownika do wyboru mamy od 2 do 4
przekaźników.

Po uzupełnieniu danych zapisujemy je klikając Zapisz. Aplikacja automatycznie połączy się ze
sterownikiem  –  wynikiem  czego  będzie  pojawienie  się:  odczytu  temperatury,  stanów
przekaźników (ON/OFF) oraz zasięgu GSM (sterownika).
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6.  W  panelu  głównym  aby  załączyć  dany  przekaźnik  należy  nacisnąć  przycisk  ON
(prawidłowe załączenie zasygnalizuje zielona dioda w aplikacji). Wyłączenie przekaźnika –
przycisk OFF (czerwony kolor diody).

Funkcja  Odczyt pozwala  na  zaktualizowanie  danych  (stany  przekaźników,  odczyt
temperatury oraz zasięgu GSM).
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W  przypadku  braku  połączenia  za  sterownikiem  aplikacja  wyśle  odpowiedni  komunikat,
należy wówczas sprawdzić:

  Zasilanie sterownika

  Stan konta (karty umieszczonej w sterowniku)

  Zasięg GSM 

 Ustawienia (poprawność wprowadzonego numeru)

                                                                            Uwagi:

Aplikacja łączy się ze sterownikiem wykorzystując technologię GSM – należy zatem pamiętać
aby po kliknięciu jakiegoś przycisku chwilę odczekać (w tym czasie następuje obustronna
komunikacja pomiędzy aplikacją a sterownikiem).

Wszelkie uwagi związane z nieprawidłowym działaniem aplikacji prosimy zgłaszać na nasz
adres e-mailowy: biuro@ralph.pl bądź telefonicznie (12) 260-41-90.

Notatki:
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