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INSTRUKCJA OBSŁUGI GSMTRONIK v. Home

1. OPIS OGÓLNY

Sterownik GSMTRONIK wersji Home został wyposażony w:

 4 przekaźniki bezpotencjałowe o obciążalności 250 V / 5 A (zwierno / rozwierne)

 7 wejść sygnałowych

 podświetlany, graficzny ekran LCD

 zewnętrzną antenę GSM

 slot na kartę SIM

 zasilacz sieciowy 12V 2A

 3 pomiary temperatury

 zasilanie awaryjne (opcjonalny akumulator 12 V)

Urządzenie znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, domkach letniskowych oraz
wszędzie  tam  gdzie  potrzebujemy  kontrolować  temperaturę  w  pomieszczeniach
(w  przypadku  zbyt  wysokiej  lub  zbyt  niskiej  temperatury  mamy  możliwość  załączenia
dodatkowego  źródła  ciepła  lub  chłodu).  Dzięki  sterownikowi  w  wersji  HOME  możemy
załączyć oświetlenie, otworzyć lub zamknąć bramę, zasunąć rolety, załączyć ogrzewanie itp. 
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Rysunek 1: GSMTRONIK v. Home
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Dodatkowo  w  przypadku  wykrycia  dymu,  zalania  czy  ruchu  zostaniemy  poinformowani
SMS'em. Dzięki aplikacji mobilnej użytkownik może sterować oraz monitorować warunki za
pomocą Smartphona. 
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Rysunek 2: Opis sterownika
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Wyświetlacz LCD pokazuje następujące informacje: 

 Odczyty z 3 czujników temperatur

 Stany ON / OFF przekaźników

 Stany ON / OFF wejść sygnałowych

 

Dzięki aplikacji mobilnej użytkownik ma możliwość wyboru wyglądu wyświetlacza:

 Ekran główny (3 temperatury / wyjścia przekaźnikowe / wejścia sygnałowe)

 Ekran PK + Czas (3 temperatury / wyjścia przekaźnikowe / zegar)

 Ekran z jednym odczytem temperatury

 Ekran z trzema odczytami temperatur
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Rysunek 3: Wyświetlacz LCD
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2. PROGRAMOWANIE NUMERÓW TELEFONICZNYCH

Uwaga: Numer telefonu, z którego będziemy programować układ powinien zostać zapisany

w  pamięci  sterownika  w  celu  ułatwienia  konfiguracji.  Pierwsze  programowanie

wykonujemy z hasłem 1234 (hasło fabryczne), po wykonaniu tej czynności hasło pomijamy.

Przykładowy SMS:

1234˽ON –  komenda  odczytująca  pamięć  telefonów  za  pomocą  tej  komendy  możemy

również sprawdzić jakie numery telefonów zostały zapisane w urządzeniu celem weryfikacji

po wysłaniu wiadomości otrzymujemy odpowiedź z układu następującej treści.:

1:+48000000000

2:+48000000000

3:+48000000000

4:+48000000000

5:+48000000000

6:+48000000000

7:+48000000000

8:+48000000000

9:+48000000000

Otrzymany  SMS  edytujemy  wpisując  numery  telefonów  jakie  mają  zostać  zapisane

w pamięci urządzenia  i odsyłamy do sterownika:

                                               SMS poprzedzamy hasłem 1234 tj.

1234˽1:+48111222333

2:+48444555666

3:+48777888999

4:+48000000000

5:+48000000000

6:+48000000000

7:+48000000000

8:+48000000000

9:+48000000000
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W odpowiedzi otrzymamy SMS potwierdzający zapis nowych ustawień tj.

1:+48111222333

2:+48444555666

3:+48777888999

4:+48000000000

5:+48000000000

6:+48000000000

7:+48000000000

8:+48000000000

9:+48000000000

Po  wykonaniu  poprawnie  wyżej  wymienionych  czynności  numery  telefonów  zostały

zapisane w pamięci sterownika.

Uwaga!

Symbol ˽ oznacza spację
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3. PROGRAMOWANIE PROGÓW TEMPERATUR

Układ  umożliwia  podłączenie  3  niezależnych  czujników  temperatury  (czujniki  cyfrowe

Dallas). Odczyt temperatur jest wykonywany bezpośrednio na wyświetlaczu. Przekroczenie

ustawionych  progów  MIN  /  MAX  spowoduje  wysłanie  do  zapisanych  wcześniej

użytkowników wiadomości tekstowej o zaistniałej sytuacji.

Ustawienia:

Czujnik temperatury T1 Czujnik temperatury T2 Czujnik temperatury T3

SMS o treści T1 SMS o treści T2 SMS o treści T3

Odpowiedź układu

T1:
Pmax:  +99.0
Pmin:  -55.0
Hist:  +01.0
Reakcj:  00:00
Korekt:  +00.0
Krotn: 01

Otrzymany SMS edytujemy          
z własnymi ustawieniami               
i odsyłamy do sterownika np:

T1:
Pmax:  +30.0
Pmin:  +25.0
Hist:  +03.0
Reakcj:  05:00
Korekt:  +03.0
Krotn: 01

W odpowiedzi powinniśmy 
otrzymać wiadomość tekstową      
z ustawieniami z naszego SMS’a.

Odpowiedź układu

T2:
Pmax:  +99.0
Pmin:  -55.0
Hist:  +01.0
Reakcj:  00:00
Korekt:  +00.0
Krotn: 01

Otrzymany SMS edytujemy
z własnymi ustawieniami              
i odsyłamy do sterownika np:

T2:
Pmax:  +30.0
Pmin:  +25.0
Hist:  +03.0
Reakcj:  05:00
Korekt:  +03.0
Krotn: 01

W odpowiedzi powinniśmy 
otrzymać wiadomość tekstową     
z ustawieniami z naszego SMS’a.

Odpowiedź układu

T3:
Pmax:  +99.0
Pmin:  -55.0
Hist:  +01.0
Reakcj:  00:00
Korekt:  +00.0
Krotn: 01

Otrzymany SMS edytujemy z 
własnymi ustawieniami                 
i odsyłamy do sterownika np:

T3:
Pmax:  +30.0
Pmin:  +25.0
Hist:  +03.0
Reakcj:  05:00
Korekt:  +03.0
Krotn: 01

W odpowiedzi powinniśmy 
otrzymać wiadomość tekstową     
z ustawieniami z naszego SMS’a.

Opis poszczególnych wartości:

Pmax: +30.0 – maksymalny próg temperatury

Pmin: -25.0 – minimalny próg temperatury

Hist:  +03.0 –  histereza,  układ  wyśle  SMS  po  przekroczeniu  progu  granicznego  plus

ustawiona  histereza.  Czyli  jeśli  ustawimy  wartość  +03.0  to  sterownik  wyśle  SMS

z informacją o podwyższonej temperaturze powyżej +30 stopni plus histereza +01,5 stopnia

(histerezę dzielimy na pół i dodajemy do każdego z progów) czyli +31,5 stopnia,
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w przypadku obniżenia wysyła SMS poniżej +25 stopni minus +01,5 stopnia czyli poniżej

+23,5 stopnia.

Reakcj: 00:00 (minuty : sekundy)  – układ wyśle SMS po przekroczeniu lub obniżeniu

temperatury w przypadku gdy stan alarmu będzie się utrzymywał przez ustawiony przez nas

czas. Ustawień możemy dokonywać w przedziale czasowym od 1 sekundy do 60 minut. 

Korekt: +03.0 – korekcja pomiaru

Krotn: 01 – ilość SMS'ów wysyłanych do użytkownika/ów po przekroczeniu temperatury,

co czas reakcji.

4. MASKOWANIE WEJŚĆ

Maskowanie  wejść  to  funkcja  umożliwiająca  skierowanie  informacji  o  zaistniałych

zdarzeniach   do   konkretnych   zapisanych   w   pamięci   urządzenia   numerów   telefonów.

SMS  o  treści  MWEm  –  komenda  odczytująca  ustawione  maskowanie  dla  wejść.

Po wysłaniu SMS’a otrzymujemy wiadomość z układu następującej treści:

MWEm:

1: 1111111

2: 1111111

3: 1111111

4: 1111111

5: 1111111

6: 1111111

7: 1111111

8: 1111111

9: 1111111

Opis wartości:

Cyfry 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – wprowadzone numery telefonów

Cyfry 1111111 – poszczególne wejścia w sterowniku maksymalnie 7
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Otrzymaną wiadomość tekstową edytujemy i odsyłamy do sterownika np.:

MWEm:

1: 1111101

2: 1001111

3: 1110011

4: 1001111

5: 1111111

6: 1110111

7: 0000111

8: 1111000

9: 1111000

W odpowiedzi powinniśmy dostać SMS potwierdzający z naszymi ustawieniami.

Cyfra 1 – oznacza wejście aktywne

Cyfra 0 – oznacza wejście nieaktywne

Opis przykładowej wiadomości tekstowej wysłanej do sterownika.

                                                                     MWEm:

1: 1111101 – użytkownik zapisany pod pozycją pierwszą będzie otrzymywał informację      

o zdarzeniach z wejść 1,2,3,4,5,7. Nie będzie otrzymywał informacji z wejścia 6.

2: 1001111 – użytkownik zapisany pod pozycją drugą będzie otrzymywał informację           

o zdarzeniach z wejść 1,4,5,6,7. Nie będzie otrzymywał informacji z wejścia 2 i 3 .

3: 1110011 – użytkownik  zapisany pod pozycją trzecią będzie otrzymywał informację         

o zdarzeniach z wejść 1,2,3,6,7. Nie będzie otrzymywał informacji z wejścia 4 i 5.

4: 1001111 – użytkownik  zapisany pod pozycją czwartą będzie otrzymywał informację       

o zdarzeniach z wejść 1,4,5,6,7. Nie będzie otrzymywał informacji z wejścia 2 i 3.

5: 1111111 – użytkownik  zapisany pod pozycją piątą będzie otrzymywał informację           

o zdarzeniach z wejść 1,2,3,4,5,6,7.

6: 1110111 – użytkownik zapisany pod pozycją szóstą będzie otrzymywał informację          

o zdarzeniach z wejść 1,2,3,5,6,7. Nie będzie otrzymywał informacji z wejścia 4.

7: 0000111 – użytkownik zapisany pod pozycją siódmą będzie otrzymywał informację         

o zdarzeniach z wejść 5,6,7. Nie będzie otrzymywał informacji z wejścia 1,2,3,4.

8: 1111000 – użytkownik zapisany pod pozycją ósmą będzie otrzymywał informację            

o zdarzeniach z wejś 1,2,3,4. Nie będzie otrzymywał informacji z wejścia 5,6,7.

9



INSTRUKCJA OBSŁUGI GSMTRONIK v. Home

9: 1111000 – użytkownik  zapisany pod pozycją dziewiątą będzie otrzymywał informację    

o zdarzeniach z wejść 1,2,3,4. Nie będzie otrzymywał informacji z wejścia 5,6,7.

5. MASKOWANIE ODCZYTU TEMPERATUR

Maskowanie  odczytu  temperatur  to  funkcja  umożliwiająca  skierowanie  informacji

o  zaistniałych  zdarzeniach  do  konkretnych  zapisanych  w  pamięci  urządzenia  numerów

telefonów. SMS o treści MTEm – komenda odczytująca ustawione maskowanie dla odczytu

temperatur. Po wysłaniu SMS’a otrzymujemy wiadomość z układu następującej treści.

MTEm:

1: 111

2: 111

3: 111

4: 111

5: 111

6: 111

7: 111

8: 111

9: 111

Opis wartości :

Cyfry 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – wprowadzone numery telefonów

Cyfry 111 – poszczególne odczyty temperatur w sterowniku (maksymalnie 3)

Otrzymaną wiadomość tekstową edytujemy i odsyłamy do sterownika np.:

MWEm:

1: 111

2: 100

3: 110

4: 100

5: 111
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6: 111

7: 000

8: 010

9: 001

W odpowiedzi powinniśmy dostać SMS potwierdzający z naszymi ustawieniami. 

Cyfra 1 – oznacza odczyt temperatury aktywne

Cyfra 0 – oznacza odczyt temperatury nieaktywny

Opis przykładowej wiadomości tekstowej wysłanej do sterownika.

MWEm:

1: 111 – użytkownik zapisany pod pozycją pierwszą będzie otrzymywał informację              

o zdarzeniach z czujników temperatury 1,2,3.

2: 100 – użytkownik zapisany pod pozycją drugą będzie otrzymywał informację                   

o zdarzeniach z czujnika temperatury 1. Nie będzie otrzymywał informacji z czujników 2     

i 3.

3: 110 – użytkownik zapisany pod pozycją trzecią będzie otrzymywał informację                  

o zdarzeniach z czujników temperatury 1,2. Nie będzie otrzymywał informacji z czujnika 3.

4: 100 – użytkownik zapisany pod pozycją czwartą będzie otrzymywał informację                

o zdarzeniach z czujników temperatury 1. Nie będzie otrzymywał informacji z czujników 2 

i 3.

5: 111 – użytkownik zapisany pod pozycją piątą będzie otrzymywał informację                    

o zdarzeniach z czujników temperatury 1,2,3. 

6: 111 – użytkownik zapisany pod pozycją szóstą będzie otrzymywał informację                  

o zdarzeniach z czujników temperatury 1,2,3. 

7: 000 – użytkownik zapisany pod pozycją siódmą nie będzie otrzymywał informacji           

o zdarzeniach z czujników tempereatury1,2,3. 

8: 010 – użytkownik zapisany pod pozycją ósmą będzie otrzymywał informację                    

o zdarzeniach z czujnika temperatury 2 . Nie będzie otrzymywał informacji z czujnika 1 i 3.

9: 001 – użytkownik zapisany pod pozycją dziewiątą będzie otrzymywał informację             

o zdarzeniach w wejść z czujnika temperatury 3. Nie będzie otrzymywał informacji 

czujników 1 i 2.
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6. TIMER

Funkcja umożliwiająca cykliczne załączanie i wyłączanie przekaźników o dowolnej porze 

dnia.

Przekaźnik numer 1

( PK1 )

Przekaźnik numer 2

( PK2 )

Przekaźnik numer 3

( PK3 )

Przekaźnik numer 4

( PK4 )

SMS o treści: TiPK1 SMS o treści: TiPK2 SMS o treści: TiPK3 SMS o treści: TiPK4

Odpowiedź układu:

TiPK1:

PK: Przekaźnik nr 1

Po: 08-16

Wt: 08-16

Sr: 08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 08-16

Ni: 08-16

Akt: N

Otrzymany SMS 

edytujemy z własnymi 

ustawieniami i odsyłamy

do sterownika np:

TiPK1:

PK: Brama 

Po: 07-16

Wt: 07-16

Sr: 07-16

Cz: 07-16

Pi: 07-16

So: 10-11

Ni: 14-18

Akt: T

W odpowiedzi 

powinniśmy otrzymać 

wiadomość tekstową       

z ustawieniami 

z naszego SMS’a.

Odpowiedź układu:

TiPK2:

PK: Przekaźnik nr 2

Po: 08-16

Wt: 08-16

Sr: 08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 08-16

Ni: 08-16

Akt: N

Otrzymany SMS 

edytujemy z własnymi 

ustawieniami i odsyłamy

do sterownika np:

TiPK2:

PK: Brama 1 

Po: 07-16

Wt: 07-16

Sr: 07-16

Cz: 07-16

Pi: 07-16

So: 10-11

Ni: 14-18

Akt: T

W odpowiedzi 

powinniśmy otrzymać 

wiadomość tekstową      

z ustawieniami 

z naszego SMS’a.

Odpowiedź układu:

TiPK3:

PK: Przekaźnik nr 3

Po: 08-16

Wt: 08-16

Sr: 08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 08-16

Ni: 08-16

Akt: N

Otrzymany SMS 

edytujemy z własnymi 

ustawieniami i odsyłamy

do sterownika np:

TiPK3:

PK: Brama 2

Po: 07-16

Wt: 07-16

Sr: 07-16

Cz: 07-16

Pi: 07-16

So: 10-11

Ni: 14-18

Akt: T

W odpowiedzi 

powinniśmy otrzymać 

wiadomość tekstową z 

ustawieniami 

z naszego SMS’a.

Odpowiedź układu:

TiPK4:

PK: Przekaźnik nr 4

Po: 08-16

Wt: 08-16

Sr: 08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 08-16

Ni: 08-16

Akt: N

Otrzymany SMS 

edytujemy z własnymi 

ustawieniami i odsyłamy

do sterownika np:

TiPK4:

PK: Brama 3 

Po: 07-16

Wt: 07-16

Sr: 07-16

Cz: 07-16

Pi: 07-16

So: 10-11

Ni: 14-18

Akt: T

W odpowiedzi 

powinniśmy otrzymać 

wiadomość tekstową z 

ustawieniami 

z naszego SMS’a.
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Opis poszczególnych wartości:

TiPK1: - przekaźnik dla którego wykonujemy ustawienia

PK: Brama – twoja nazwa przekaźnika 

Po: 07-16 – godziny załączenia przekaźnika od 07:00 do 16:00, poza zapisanymi godzinami 

przekaźnik jest wyłączony

Wt: 07-16 – godziny załączenia przekaźnika od 07:00 do 16:00, poza zapisanymi godzinami 

przekaźnik jest wyłączony

Sr: 07-16

Cz: 07-16

Pi: 07-16

So: 10-11 – godziny załączenia przekaźnika od 10:00 do 11:00, poza zapisanymi godzinami 

przekaźnik jest wyłączony

Ni: 14-18 – godziny załączenia przekaźnika od 14:00 do 18:00, poza zapisanymi godzinami 

przekaźnik jest wyłączony

Akt: T – aktywacja ustawień ( T – tak / N – nie )
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7. TERMOSTAT

Funkcja  termostat  umożliwia  załączenie  odpowiednich  wyjść  przekaźnikowych  po

przekroczeniu  zaprogramowanego  progu  temperatury  dla  termostatu.  Układ  posiada  trzy

niezależne termostaty dla trzech czujników temperatury.

Termostat 1 

(Przekaźnik PK1) 

Termostat 2 

(Przekaźnik PK2)

Termostat 3 

(Przekaźnik PK3)

SMS o treści: TePK1 SMS o treści: TePK2 SMS o treści: TePK3

Odpowiedź układu

TePK1:

Dzien:  +30.0

Noc: +25.0

Po: 08-16

Wt: 08-16

Sr:  08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 08-16 

Ni: 08-16 

Akt: N

Otrzymany  SMS  edytujemy  

z  własnymi  ustawieniami

i odsyłamy do sterownika np:

TePK1:

Dzien:  +30.0

Noc: +25.0

Po: 07-18

Wt: 08-16

Sr:  08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 04-16 

Ni: 03-06 

Akt: T

Odpowiedź układu

TePK2:

Dzien:  +30.0

Noc: +25.0

Po: 08-16

Wt: 08-16

Sr:  08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 08-16 

Ni: 08-16 

Akt: N

Otrzymany  SMS  edytujemy  

z  własnymi  ustawieniami

i odsyłamy do sterownika np:

TePK2:

Dzien:  +30.0

Noc: +25.0

Po: 07-18

Wt: 08-16

Sr:  08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 04-16 

Ni: 03-06 

Akt: T

Odpowiedź układu

TePK3:

Dzien:  +30.0

Noc: +25.0

Po: 08-16

Wt: 08-16

Sr:  08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 08-16 

Ni: 08-16 

Akt: N

Otrzymany  SMS  edytujemy  

z  własnymi  ustawieniami

i odsyłamy do sterownika np:

TePK3:

Dzien:  +30.0

Noc: +25.0

Po: 07-18

Wt: 08-16

Sr:  08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 04-16 

Ni: 03-06 

Akt: T
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W  odpowiedzi  powinniśmy

otrzymać  wiadomość  tekstową

z ustawieniami z naszego SMS’a.

W  odpowiedzi  powinniśmy

otrzymać  wiadomość  tekstową

z ustawieniami z naszego SMS’a.

W  odpowiedzi  powinniśmy

otrzymać  wiadomość  tekstową

z ustawieniami z naszego SMS’a.

Opis poszczególnych wartości:

TePK1: - przekaźnik dla którego wykonujemy ustawienia

Dzien:  +30.0 – temperatura jaką sterownik będzie kontrolował wzrost powyżej spowoduje 

załączenie przekaźnika

Noc: +25.0 – temperatura jaką sterownik będzie kontrolował wzrost powyżej spowoduje 

załączenie przekaźnika

Po: 07-18 – godziny w których sterownika będzie kontrolował temperaturę dzienną +30.0     

w godzinach od 07:00 do 18:00, natomiast w godzinach od 00:00 do 07:00 i od 18:00 do 

00:00 sterownik kontroluje godzinę nocną +25.0.

Wt: 08-16 – godziny w których sterownika będzie kontrolował temperaturę dzienną +30.0  

w godzinach od 08:00 do 16:00, natomiast w godzinach od 00:00 do 08:00 i od 16:00 do 

00:00 sterownik kontroluje godzinę nocną +25.0.

Sr:  08-16

Cz: 08-16

Pi: 08-16

So: 04-16 – godziny w których sterownika będzie kontrolował temperaturę dzienną +30.0     

w godzinach od 04:00 do 16:00, natomiast w godzinach od 00:00 do 04:00 i od 16:00 do 

04:00 sterownik kontroluje godzinę nocną +25.0. 

Ni: 03-06 – godziny w których sterownika będzie kontrolował temperaturę dzienną +30.0      

w godzinach od 03:00 do 06:00, natomiast w godzinach od 00:00 do 03:00 i od 16:00 do 

00:00 sterownik kontroluje godzinę nocną +25.0. 

Akt: T – aktywacja ustawień ( T – tak / N – nie )
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8. WEJŚCIA SYGNAŁOWE

W sterowniku mamy do wykorzystania 7 wejść sygnałowych (bezpotencjałowych). 

Wejścia mogą służyć do podłączenia:

 czujników zalania pomieszczeń

 czujników dymu

 czujników ruchu 

 i wiele innych…

Każda informacja zwarcia bądź rozwarcia jaka pojawi się na wejściu zostaje natychmiast

wysłana do zapisanych w pamięci urządzenia użytkowników.

Wejście 

nr 1

Wejście 

nr 2

Wejście

 nr 3

Wejście 

nr 4

Wejście 

nr 5

Wejście 

nr 6

Wejście

 nr 7

SMS

o treści:

WE1

SMS

o treści: 

WE2

SMS 

o treści:

WE3

SMS 

o treści:

WE4

SMS 

o treści:

WE5

SMS 

o treści:

WE6

SMS 

o treści:

WE7
Odpowiedź 

układu:

WE1: 

Wejscie nr 1

ON: Zwarte

OFF: 

Rozwarte

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

Otrzymany 

SMS 

edytujemy 

z własnymi 

ustawieniami

i odsyłamy 

do 

sterownika 

np:

WE1: 

Czujnik 

zalania

Odpowiedź 

układu:

WE2: 

Wejscie nr 1

ON: Zwarte

OFF: 

Rozwarte

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

Otrzymany 

SMS 

edytujemy 

z własnymi 

ustawieniam

i i odsyłamy 

do 

sterownika 

np:

WE2: 

Czujnik 

zalania

Odpowiedź 

układu:

WE3: 

Wejscie nr 1

ON: Zwarte

OFF: 

Rozwarte

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

Otrzymany 

SMS 

edytujemy 

z własnymi 

ustawieniam

i i odsyłamy 

do 

sterownika 

np:

WE3: 

Czujnik 

zalania

Odpowiedź 

układu:

WE4: 

Wejscie nr 1

ON: Zwarte

OFF: 

Rozwarte

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

Otrzymany 

SMS 

edytujemy 

z własnymi 

ustawieniami

i odsyłamy 

do 

sterownika 

np:

WE4: 

Czujnik 

zalania

Odpowiedź 

układu:

WE5: 

Wejscie nr 1

ON: Zwarte

OFF: 

Rozwarte

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

Otrzymany 

SMS 

edytujemy 

z własnymi 

ustawieniam

i i odsyłamy 

do 

sterownika 

np:

WE5: 

Czujnik 

zalania

Odpowiedź 

układu:

WE6: 

Wejscie nr 1

ON: Zwarte

OFF: 

Rozwarte

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

Otrzymany 

SMS  

edytujemy 

z własnymi 

ustawieniam

i i odsyłamy 

do 

sterownika 

np:

WE6: 

Czujnik 

zalania

Odpowiedź 

układu:

WE7: 

Wejscie nr 1

ON: Zwarte

OFF: 

Rozwarte

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

Otrzymany 

SMS 

edytujemy 

z własnymi 

ustawieniam

i i odsyłamy 

do 

sterownika 

np:

WE7: 

Czujnik 

zalania
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ON: Woda 

alarm

OFF: Brak 

alarmu

Reakcj: 

05:00

Krotn: 01

Reag: on/off

ON: Woda 

alarm

OFF: Brak 

alarmu

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

ON: Woda 

alarm

OFF: Brak 

alarmu

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

ON: Woda 

alarm

OFF: Brak 

alarmu

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

ON: Woda 

alarm

OFF: Brak 

alarmu

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

ON: Woda 

alarm

OFF: Brak 

alarmu

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

ON: Woda 

alarm

OFF: Brak 

alarmu

Reakcj: 

00:00

Krotn: 01

Reag: on/off

W odpowiedzi powinniśmy otrzymać wiadomość tekstową  z ustawieniami z naszego sms’a.

Opis poszczególnych wartości:

WE1: Czujnik zalania – nazwa wejścia (podłączonego czujnika)

ON: Woda alarm – tekst dla zwarcia.

OFF: Brak alarmu – tekst dla rozwarcia.

Reakcj: 05:00 ( minuty : sekundy )  –  układ  wyśle  SMS pojawieniu się sygnału na wejściu 

w   przypadku   gdy   stan   alarmu   będzie   się  utrzymywał przez ustawiony przez nas czas.

Ustawień   możemy   dokonywać   w   przedziale   czasowym   od   01 sekundy do  60 minut 

Krotn: 01  –  ilość  SMS  wysyłanych  do  użytkownika/ów  po  przekroczeniu  temperatury, 

co czas reakcji.

Reag: on/off – reakcja na zwarcie i lub rozwarcie ( on – zwarcie / off – rozwarcie ).

9. AUTOSTEROWANIE

Funkcja autosterowanie pozwala w prosty sposób na automatyczne załączenie przekaźnika

wyjściowego w odpowiedzi na otrzymany sygnał na wejściu układu. SMS o treści ASPK1 –

Autosterowanie  dla  przekaźnika  numer  1  (PK1),  po  wysłaniu  SMS’a  otrzymujemy

odpowiedź o następującej treści:

ASPK1:

We nr: 1

Reakcja: 00:00

Opoznienie: 00:00
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Przytrzymanie: 00:00

PK1 stan ON dla: on

Aktywnosc: N

SMS o treści ASPK2 – Autosterowanie dla przekaźnika numer 1 (PK1), 

po wysłaniu SMS’a otrzymujemy odpowiedź o następującej treści:

ASPK2:

We nr: 1

Reakcja: 00:00

Opoznienie: 00:00

Przytrzymanie: 00:00

PK1 stan ON dla: on

Aktywnosc: N

SMS o treści ASPK3 – Autosterowanie dla przekaźnika numer 1 (PK1), 

po wysłaniu SMS’a otrzymujemy odpowiedź o następującej treści:

ASPK3:

We nr: 1

Reakcja: 00:00

Opoznienie: 00:00

Przytrzymanie: 00:00

PK1 stan ON dla: on

Aktywnosc: N

SMS o treści ASPK4 – Autosterowanie dla przekaźnika numer 1 (PK1),

 po wysłaniu SMS’a otrzymujemy odpowiedź o następującej treści:

ASPK4:

We nr: 1

Reakcja: 00:00

Opoznienie: 00:00

Przytrzymanie: 00:00

PK1 stan ON dla: on

Aktywnosc: N

18



INSTRUKCJA OBSŁUGI GSMTRONIK v. Home

Otrzymany SMS edytujemy z własnymi ustawieniami i odsyłamy do sterownika np:

ASPK1:

We nr: 3

Reakcja: 05:00

Opoznienie: 05:00

Przytrzymanie: 10:00

PK1 stan ON dla: on

Aktywnosc: T

W odpowiedzi powinniśmy otrzymać wiadomość tekstową z ustawieniami z naszego SMS’a.

Opis przykładowej komendy SMS wysłanej do sterownika:

ASPK1: - autosterowanie dla przekaźnika numer 1 (PK1)

We nr: 3 – przekaźnik numer 1 jest powiązany z wejściem sygnałowym numer 3. 

Pojawienie się zdarzenia na wejściu numer 3 aktywuje przekaźnik.

Reakcja: 05:00 – załączenie przekaźnika nastąpi jeśli wejście będzie zwarte bądź rozwarte 

prze ustawiony przez nas czas

Opoznienie: 05:00 – czas opóźnienia załączenia przekaźnika. Załączenie przekaźnika nastąpi

co ustawiony czas reakcji + czas opóźnienia 

Przytrzymanie: 10:00 – czas na jaki ma być załączony przekaźnik

PK1 stan ON dla: on – załączenie przekaźnika dla on – zwarcia / off – rozwarcia 

Aktywnosc: T – aktywacja ustawień (T – tak / N – nie).

10. RAPORT O STANIE URZĄDZENIA

Sterownik  umożliwia  ustawienie  raportu o urządzeniu o określonej godzinie w danym dniu.

SMS o treści: RAP

 Po wysłaniu SMS’a otrzymujemy wiadomość tekstową o następującej treści:

Godz: 12:00

Dni: 1111111

Tel: 1111111111

Rap: off
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Otrzymany SMS edytujemy z własnymi ustawieniami i odsyłamy do sterownika np:

RAP:

Godz: 12:00

Dni: 1111111

Tel: 111111111

Rap: on

W odpowiedzi powinniśmy otrzymać wiadomość tekstową z ustawieniami z naszego SMS’a.

Opis przykładowej komendy SMS wysłanej do sterownika:

Godz: 12:00 – godzina wysyłania raportu

Dni: 1111111 – dni tygodnia ( poniedziałek – niedziela ). Cyfra 1 dzień aktywny /                  

cyfra 0 dzień nieaktywny, w naszym przypadku wysyłka raportu odbywa się od poniedziałku 

do niedzieli o godzinie 12:00.

Tel: 111111111 – wysyłanie na odpowiednie numery telefonów zapisanych w pamięci 

urządzenia. Cyfra 1 numer aktywny / cyfra 0 numer nieaktywny, w naszym przypadku 

wysyłanie raportów odbywa się do wszystkich użytkowników.

Rap: on – Aktywacja raportu (ON – tak / OFF – nie)

11. RAPORT NA ŻĄDANIE

Sterownik umożliwia uzyskanie raportu o urządzeniu w dowolnej chwili SMS o treści: RR –

raport  na  żądanie.  Po wysłaniu  SMS’a do sterownika  otrzymujemy wiadomość  tekstową

o następującej treści:

T1 +25.0 – odczyt czujnika temperatury numer 1

T2 +34.5 – odczyt czujnika temperatury numer 2

T3 +8.3 – odczyt czujnika temperatury numer 3

Zasil 12.2 V – odczyt napięcia zasilającego układ

Wy 0000 – stan wyjść. Cyfra 1 – wyjście załączone / Cyfra 0 – wyjście wyłączone

We 0000000 – stan wejść. Cyfra 1 – wejście zwarte / Cyfra 0 – wejście rozwarte
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12. HASŁO

Zmianę  hasła  SMS  może  dokonać  wysyłając  wiadomość  o  treści  USR,  w  odpowiedzi

otrzymamy SMS o następującej treści:

USR:

SMS: 1234

Otrzymany SMS edytujemy i wysyłamy do sterownika np.:

USR:

SMS: 5678

Uwaga!

Hasło  musi  być   4  –  cyfrowe.  Po  ustawieniu  nowego  hasła  urządzenie  wymaga  resetu.

Hasło dotyczy tylko osób z poza listy użytkowników, osoby zapisane w urządzeniu wysyłają

wiadomości bez hasła.

13. KOMENDY SERWISOWE

Załączenie konkretnego przekaźnika:

Przekaźnik nr 1 

(PK1)

Przekaźnik nr 2 

(PK2)

Przekaźnik nr 3 

(PK3)

Przekaźnik nr 4 

(PK4)

SMS o treści Z1 SMS o treści Z2 SMS o treści Z3 SMS o treści Z4

Wyłączenie konkretnego przekaźnika:

Przekaźnik nr 1

(PK1)

Przekaźnik nr 2

(PK2)

Przekaźnik nr 3

(PK3)

Przekaźnik nr 4

(PK4)

SMS o treści W1 SMS o treści W2 SMS o treści W3 SMS o treści W4

Reset urządzenia: SMS o treści: RESGSM

Reset hasła: SMS o treści: RstHas

Reset ustawień fabrycznych: SMS o treści: RstUstFabr
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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. HOME, po wyborze załączy
się ekran powitalny.

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.
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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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Ekran główny – zawiera odczyt trzech temperatur, stany przekaźników i stany wejść.

Ekran PK + Czas – wyświetla odczyt z trzech czujników temperatur, stany
przekaźników oraz zegar systemowy.

Ekran 1 temperatura – wyświetla jedną dużą temperaturę z pierwszego czujnika.

Ekran 3 temperatury – wyświetla trzy odczyty temperatur w formie tabelki.
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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).

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)
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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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