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Deze gebruikshandleiding hoort bij dit product en bevat belangrijke 
richtlijnen voor de ingebruikneming en het gebruik.  
Let hierop, ook als u dit product aan derden doorgeeft. 
Bewaar daarom de gebruikshandleiding om deze in voorkomende gevallen te 
kunnen raadplegen! 



In de inhoudsopgave op pagina 2 vindt u puntsgewijs de behandelde onderwerpen 
met vermelding van het bijbehorende paginanummer. 
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Attentie! Zeer belangrijk 
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en 
het gebruiken van de GSM module. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door 
voordat u de GSM- module in gebruik neemt! 
 
Bij schade die ontstaat door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, 
vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade die hieruit 
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resulteert. Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële of persoonlijke schade die wordt 
veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de richtlijnen.  
In dergelijke gevallen vervalt ieder garantierecht. 
Deze GSM module is uitgerust met sterk geïntegreerde onderdelen.  
Deze elektronische onderdelen zijn technologisch zeer gevoelig voor ontlading van 
statische elektriciteit. 

 
 
Raak de printplaat daarom alleen aan de zijranden aan en raak de 
pinnen van onderdelen op de printplaat niet aan. 
 
 

 
Richtlijnen 
Degene die een behuisde schakeling door uitbreiding of het inbouwen van behuizing 
bedrijfsklaar maakt, geldt conform DIN VDE 0869 als de vervaardiger ervan en is 
verplicht bij het doorgeven van het apparaat alle documenten en geleidepapieren 
mee te leveren en zijn naam en adres aan te geven. Apparaten die uit behuisde 
schakelingen worden samengesteld, dienen veiligheidstechnisch als een industrieel 
product te worden beschouwd.  
Tijdens het gebruik van de GSM module kunnen automatisch korte GSM-berichten 
(SMS) worden verstuurd; hierbij ontstaan kosten voor u. 
 
Veiligheidsrichtlijnen 

 
Bij het omgaan met producten die met elektrische spanning in 
aanraking komen, dienen de geldende VDE-voorschriften in acht te 
worden genomen, in het bijzonder VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 
0700, VDE 0711en VDE 0860.  
 

• Trek voor het openen van een apparaat altijd eerst de stekker uit het stopcontact of 
verzeker u ervan dat er geen spanning op het apparaat staat. 
• Onderdelen, behuisde schakelingen en apparaten mogen alleen in gebruik worden 
genomen indien ze van tevoren aanrakingsveilig in een behuizing zijn ingebouwd. 
Tijdens het inbouwen dient er geen spanning op te staan.  
• Gereedschap mag alleen voor apparaten, onderdelen en behuisde schakelingen 
worden gebruikt wanneer is gegarandeerd dat de apparaten van de 
spanningsvoorziening zijn losgekoppeld en elektrische ladingen die in de 
schakelingen in het apparaat zijn opgeslagen van tevoren zijn ontladen. 
• Spanningsvoerende kabels en leidingen waarop het apparaat, het onderdeel of de 
behuisde schakeling zijn aangesloten, dienen steeds op isolatiegebreken en breuken 
te worden gecontroleerd. Bij vaststellen van een fout in de voedingskabel dient het 
apparaat onmiddellijk uit bedrijf te worden genomen totdat de defecte kabel is 
vervangen. 
• Bij gebruik van onderdelen of behuisde schakelingen dient steeds op de strikte 
inachtneming van de in de bijbehorende beschrijving genoemde typische gegevens 
voor elektrische grootheden worden gewezen. 
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• Indien uit een beschikbare beschrijving voor de niet commerciële eindgebruiker niet 
ondubbelzinnig blijkt welke elektrische parameters voor een onderdeel of een 
behuisde schakeling gelden, op welke manier een externe indeling moet worden 
doorgevoerd of welke externe onderdelen of aanvullende apparaten mogen worden 
aangesloten en welke aansluitwaarden deze externe componenten mogen hebben, 
dan dient er altijd een vakman te worden geraadpleegd. 
• Voor het in gebruik nemen van een apparaat dient in het algemeen te worden 
gecontroleerd of het apparaat of behuisde schakeling geschikt is voor het de 
beoogde toepassing. In geval van twijfel dient u navraag te doen bij vaklieden, 
deskundigen of bij de fabrikant van de gebruikte behuisde schakelingen. 
• Houd er rekening mee dat bedienings- en aansluitingsfouten buiten onze 
invloedssfeer liggen. 
Begrijpelijkerwijs kunnen wij voor schade die hierdoor ontstaat geen enkele vorm van 
aansprakelijkheid accepteren. 
• Apparaten die op een spanning van > 35 Volt werken, mogen alleen door de 
vakman worden aangesloten. 
• Het apparaat mag in principe alleen in gebruik worden genomen wanneer de 
schakeling absoluut aanrakingsveilig in een behuizing is ingebouwd. 
• Indien metingen bij de geopende behuizing absoluut noodzakelijk zijn, dan moet er 
uit veiligheidsoogpunt een scheidingstrafo worden tussen geschakeld, of – zoals 
reeds genoemd – moet de spanning via een geschikte netadapter (die aan de 
veiligheidsrichtlijnen voldoet) worden toegevoerd. 
• Alle bedradingwerkzaamheden mogen uitsluitend spanningsloze toestand worden 
uitgevoerd. 
 
Gebruiksvoorwaarden 
• Gebruik deze GSM module alleen met een bedrijfsspanning tussen 5-32V 
gelijkstroom en houd rekening met de polariteit! (zie afbeelding 1) De stroombron 
dient tenminste 500 mA te kunnen leveren. Als u een netadapter als spanningsbron 
gebruikt, dan dient deze onvoorwaardelijk aan de VDE-voorschriften te voldoen! 
• Bij apparaten met een bedrijfsspanning van > 35 Volt mag de eindmontage alleen 
door de vakman met inachtneming van de VDE-bepalingen worden uitgevoerd! 
• De op de behuisde schakeling aangesloten ontvangende partijen mogen een 
aansluitvermogen van maximaal 1000W per relais niet overschrijden. 
• De maximale schakelspanning bedraagt 250V AC (wisselstroom) 
• De door de geleiderbreedte veroorzaakte maximale schakelstoom (per relais) 
bedraagt 6A. 
• De gebruiksplaats van het apparaat kan naar wens worden gekozen. 
• Bij de installatie van het apparaat dient rekening te worden gehouden met 
toereikende kabeldoorsnede voor de aansluitleidingen. 
• De toegestane omgevingstemperatuur mag tijdens het gebruik niet worden 
overschreden (niet lager dan -20°C en niet hoger dan 55°C). 
• Bij vorming van condenswater dient een acclimatiseringstrijd van tot 2 uur in acht te 
worden genomen. 
• Plaats het apparaat niet in de buurt van bloemenvazen, badkuipen, wastafels, 
vloeistoffen enzovoort. 
• Het apparaat is bedoeld voor gebruik in droge en schone ruimten. 
• Bescherm het apparaat tegen vocht, spatwater en warmtewerking. 
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• Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen. 
• Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin willekeurige brandbare gassen, 
dampen of stof aanwezig zijn of aanwezig zouden kunnen zijn. 
• Het apparaat mag uitsluitend door de vakman worden gerepareerd. 
• Indien het apparaat moet worden gerepareerd, mogen er uitsluitend originele 
vervangende onderdelen worden gebruikt. Het gebruik van afwijkende vervangende 
onderdelen kan tot ernstige materiële en persoonlijke schade leiden. 
 
Gebruik conform voorschrift 
Het voorschriftconforme gebruik van dit apparaat is het op afstand in- en 
uitschakelen van apparaten via het GSM-net, alsmede de afstandsraadpleging van 
de toestand en de ingangen ervan en het genereren van SMS-berichten na 
toestandverandering van de ingangen. Andere gebruikstoepassingen dan de 
vastgestelde gebruikstoepassingen zijn niet toegestaan. 
 
Introductie 
Deze GSM module is een eenvoudig te installeren en te bedienen telemetriemodule. 
Met deze GSM module kan via een of meerdere gewone mobiele telefoon(s) twee 
relais worden geschakeld en de toestand van twee digitale ingangen worden 
gecontroleerd. Naast deze GSM module hebt u een lockvrije SIM-kaart van een 
willekeurige aanbieder nodig (bijvoorbeeld KPN, Vodafone, Orange, Telfort). 
Bij gebruik van prepaid SIM-kaarten dient u ervoor te zorgen dat het beltegoed altijd 
toereikend is om in geval van alarm een bericht te kunnen verzenden. 
Typische toepassingen zijn het doorgeven van alarmmeldingen van bijvoorbeeld 
motorbeveiligingen, beregeningscomputers op haspels en het in- of uitschakelen van 
machines of apparaten. 
Tevens is het controleren van bewegingsmelders, niveausensoren, enz. mogelijk. 
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Aansluitingen en LED’s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals te zien in afbeelding 1, beschikt de GSM module over vier paar 
schroefklemmen.  
Twee paar (In1, In2) vormen de ingangen voor twee optische koppelaars. De andere 
twee paar (Relais1, Relais2) zijn de uitgangen van twee relais op de GSM module. 
Op de aansluiting PWR wordt de stroomvoorziening van de GSM module  
aangesloten. 
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Op de aansluiting ANT wordt de GSM-antenne geschroefd (type FME). 
Wanneer de module op het GSM-net is aangemeld, knippert de GSM-LED ongeveer 
een keer per 2 seconden.  
 
De status-LED’s geven de toestand van de in- en uitgangen door.  
L1 en L2 branden wanneer het bijbehorende relais is geactiveerd.  
L3 en L4 geven de toestand aan van de ingangen voor de optische  
Koppelaars IN1 en IN2.  
 
 
Houd rekening met de maximale schakelstroom van de relais en de maximale 
ingangsstroom en -spanning van de optische koppelaars. In het hoofdstuk  
"Het apparaat in gebruik nemen" vindt u hierover meer informatie. 
 
Het apparaat in gebruik nemen 
Voor het in gebruik nemen van de GSM module hebt u een SIM-lockvrije kaart van 
een GSM-aanbieder nodig waarbij de PINcode op "0000" is ingesteld. U kunt voor 
het instellen van de PIN een gewone mobiele telefoon gebruiken. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon voor de procedure voor het veranderen 
van de PIN-code. 
 
Indien u een SIM-kaart met een andere PIN-code dan "0000" hebt geplaatst,  
dan zal de GSM module telkens na het inschakelen een 'foute' PIN gebruiken. 
Het gevolg hiervan is dat uw PIN na de derde poging door de SIM-kaart wordt 
geblokkeerd. In dit geval dient u uw SIM-kaart te voorzien met de Super-PIN 
(PUK) van een nieuwe PIN. 
 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon voor het instellen 
van de PIN-code en het resetten van een geblokkeerde PIN via de PUK. 
 
Het is ook mogelijk een SIM-kaart zonder PIN te plaatsen; de GSM module herkent 
dit en past zich aan.  
 
Plaats eerst de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder aan de achterkant van de GSM- 
module voordat u de stroomvoorziening inschakelt. Schuif hiertoe de deksel van een 
de SIMkaarthouder een stukje opzij en klap hem open. Schuif de SIMkaart in de 
deksel en klap hem dicht. Schuif de deksel vervolgens weer vast. Let op de 
plaatsingsrichting van de SIM-kaart, in het bijzonder de positie van de schuine hoek.  
 
Als dat nog niet is gebeurd, sluit u nu de GSM-antenne aan. 
 
Hierna brengt u de verbinding met de stroomvoorziening tot stand. Na korte tijd 
begint de GSM-LED constant te branden. De GSM module zal nu automatisch 
proberen zich op het GSM-net aan te melden. Zodra de GSM module op het GSM-
net is aangemeld, gaat de GSM-LED ongeveer één keer per 2 seconden knipperen. 
 
Algemeen 
Uw GSM module kan in principe op twee manieren worden geconfigureerd: 
 
1. Configuratieoproep ("easy setup") 
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Bij aflevering kan de GSM module door een oproep binnen de eerste drie minuten na 
het aansluiten op de stroomvoorziening worden geconfigureerd. Hierbij 'herkent' de  
GSM module het binnenkomende telefoonnummer (voor zover dit openbaar is) en 
meldt het apparaat toekomstige gebeurtenissen op dit telefoonnummer. U kunt door 
een oproep via deze telefoon - die nu door de GSM module wordt herkend - ook een 
van de relais schakelen. 
De gehele GSM module kan door middel van één oproep, waarbij het 
telefoonnummer wordt herkend, voor eenvoudige toepassingen worden 
geconfigureerd. U hebt geen PC nodig en hoeft geen SMS-berichten te versturen. 
 
 
2. Configuratie per SMS ("professional setup") 
Voor complexere taken, zoals het schakelen van beide uitgangen, het configureren 
van meerdere ontvangstgerechtigden voor schakelen en meldingen, het wijzigen van 
de standaardteksten en een reeks aanvullende parameters kan de GSM module  
zeer flexibel via SMS worden geconfigureerd en bestuurd. Ook resetten naar de 
standaardinstellingen bij aflevering, bijvoorbeeld om een nieuwe configuratieoproep 
uit te voeren, is mogelijk. 
 
De configuratie per SMS wordt beschreven in "SMS commando's verzenden". 
 
Configuratieoproep 
Wacht totdat de GSM-LED begint te knipperen. 
Bel vervolgens met de mobiele telefoon waarmee u de GSM module op afstand wilt 
besturen het telefoonnummer van de SIM-kaart in de GSM module. De oproep wordt 
door de GSM module aangenomen en na een paar seconden weer beëindigd.  
Ter controle worden er door middel van DTMF-sequenties vier verschillende 
signaaltonen verzonden. Deze kunt u tijdens deze oproep op uw mobiele telefoon 
horen. Door deze oproep wordt de GSM module op de desbetreffende mobiele 
telefoon ingesteld; het apparaat 'herkent' uw telefoonnummer dat bij de oproep wordt 
verzonden. 
Houd er rekenig mee dat uw mobiele telefoon uw telefoonnummer moet 
verzenden; de GSM-functie 'incognito' of 'privé-oproep' dient te zijn 
uitgeschakeld. Dit is een instelling die u op de mobiele telefoon, waarin u de 
SIMkaart plaats, kunt bepalen (als test kunt u een andere mobiele telefoon opbellen; 
op dat toestel moet uw telefoonnummer of naam worden weergegeven). 
Indien de GSM module bijvoorbeeld door het uitvallen van de stroom van de 
bedrijfsspanning wordt losgekoppeld, dan zendt de GSM module bij herstel van de 
stroomvoorziening automatisch een SMS met de inhoud "START-UP ALARM" naar 
het ingestelde telefoonnummer. 
 
Houd rekening met het volgende: wanneer de GSM module  - zoals in de 
leveringstoestand - niet is geconfigureerd (noch door een configuratieoproep 
noch per SMS), dan wordt dit aangegeven door afwisselend knipperen van de 
rode LED's. Na drie minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. 
Zodra de stroomvoorziening opnieuw wordt hersteld, wordt de GSM module  
weer ingeschakeld en wacht het apparaat op de configuratie.  
 

                       Versie 10/07 2005                              
C:\Documents and Settings\rmeijntjes\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKD1\GSM module 2005.doc 

8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bediening 
Nadat de GSM module is geconfigureerd, beschikt u over de volgende functies: 
 
Schakelen per oproep 
Bel na de configuratie het telefoonnummer van de in de GSM module geplaatste 
SIM-kaart.  
Zorg ervoor dat u mobiele telefoon hierbij het telefoonnummer verzendt.  
(zie ook "Configuratieoproep"). Het relais zal vervolgens afhankelijk van de 
configuratie gedurende een bepaalde tijd koppelen (leveringstoestand 1 seconde). 
De relaisstatus LED L1 voor relais 1 brandt tijdens deze tijd. 
 
Alarm-SMS in werking zetten 
Breng gedurende één seconde (leveringsconfiguratie) een spanning van 12V op een 
ingang aan en let hierbij op de polariteit! Dientengevolge wordt er een alarm-SMS 
naar uw mobiele telefoon gestuurd. 
 
SMS-commando's verzenden 
Uw GSM module kan via een SMS-bericht dat u aan de GSM module stuurt zowel 
schakelingen tot stand brengen als worden geconfigureerd.  
 
Het formaat van een dergelijke SMS ziet er als volgt uit:  
Om uw GSM module tegen onrechtmatige toegang te beschermen, moet iedere SMS 
voor de GSM module beginnen met een wachtwoord van vier posities.  
De fabriekinstelling gebruikt de laatste vier cijfers van het IMEI-nummer van de GSM- 
module. Uw IMEI vindt u op de GSM-module: 
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De laatste vier cijfers van de IMEI zijn tevens het wachtwoord voor uw apparaat. 
Houd dit geheim. De IMEI kan niet worden gewijzigd. U kunt het wachtwoord indien 
nodig wijzigen; houd er echter rekening mee dat voor ieder commando – ook het 
resetten op de fabriekinstellingen – dit wachtwoord noodzakelijk is. (dus 2759)
 
Alle commando's (behalve R: en ST?) dienen met een punt te worden afgesloten! 
Alle commando's kunnen gescheiden door de afsluitende punt tegelijkertijd in één 
SMS worden verzonden (zie voorbeelden).  
 
De secondeweergave kan 1-5 posities hebben. Geldige waarden zijn bijvoorbeeld: 1 
of 90 of 99999. Dit betekent dat er geen nullen voor de cijfers worden geplaatst 
(bijvoorbeeld "O1:90" staat voor een tijd van 90 seconden)(is dus max. 27,8 uur) 
 
Houd rekening met het verschil tussen het cijfer 0 en de letter O  
("O1ON." bevat tweemaal de letter O, "V1:0." Bevat eenmaal het cijfer 0).  
Basisfuncties: 
• Nadat de GSM module door de ingestelde ('herkende', zie Configuratieoproep) 
mobiele telefoon wordt opgebeld, schakelt het relais 1 gedurende één seconde. 
Direct daarna verstuurt de GSM module een antwoord-SMS met de actuele status 
van de in- en uitgangen. 
• Wanneer de digitale ingang IN1 gedurende één seconde wordt geactiveerd, 
verzendt de GSM module een SMS met de inhoud "EVENT ALARM 1" naar de 
ingestelde mobiele telefoon. 
• Wanneer de digitale ingang IN2 gedurende één seconde wordt geactiveerd, 
verzendt de GSM module een SMS met de inhoud "EVENT ALARM 2" naar de 
ingestelde mobiele telefoon. 
 
Relais schakelen per SMS 
• Nadat de GSM module een SMS met de inhoud "O1ON." (=Output 1 ON) van de 
ingestelde mobiele telefoon heeft ontvangen, schakelt het relais 1 gedurende één 
seconde. Bij de SMS "O2ON." schakelt relais 2 voor een seconde. 
• Indien de schakeltijd door een configuratie-SMS op 0 is ingesteld, worden de relais 
blijvend omgeschakeld. 
 
Configuratie-SMS 
• Met een SMS met de inhoud "O1:xxxxx." of "O2:xxxxx." (xxxxx = seconden) kunt u 
de schakeltijden van de relais configureren. De GSM module behoudt deze 
instellingen ook na het loskoppelen van de stroomvoorziening. 
• Indien via een configuratie-SMS de schakeltijd voor een relais op de waarde 0 is 
ingesteld, schakelt de GSM module bij iedere oproep het desbetreffende relais 
blijvend om. Als het relais van tevoren actief was, dan is het hierna inactief en  
vice-versa. 
In dit geval schakelt ook een SMS met de inhoud "O1ON." van de ingestelde mobiele 
telefoon het relais 1blijvend in. Een SMS met de inhoud "O1OFF." Schakelt het relais 
1 weer blijvend uit. Relais 2 werkt op dezelfde manier na SMS-berichten met de 
inhoud "O2ON." en "O2OFF.". 
• Door middel van een SMS met de inhoud "I1:xxx." of "I2:xxx." (xxx = seconden) 
kunnen de tijden voor beide ingangen worden geconfigureerd. U geeft hiermee aan 
hoe lang de ingangen geactiveerd moet zijn voordat de STD32 een alarm-SMS 
verzendt ('debouncing'). 
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• Door een SMS met de inhoud "V1:x." of "V2:x." (x = 1 of 0) kan de polariteit van de 
ingangen worden omgekeerd (geïnverteerd). Bij x=1 wordt er een alarm-SMS 
verzonden wanneer de ingang langer dan de geconfigureerde tijd niet is geactiveerd. 
• Met de SMS "S:x." (x = 1 of 0) kan de start-SMS (STARTUP ALARM) worden in- en 
uitgeschakeld. 
• De SMS "R:" stelt het apparaat weer op de leveringstoestand in. 
• Met de SMS "ST?" vraagt u een antwoord-SMS van de GSM module met de 
actuele status van de in- en uitgangen. 
• Met de SMS "A1:xxx." of "A2:xxx." (x = seconden) kunt u de vertraging instellen 
waarna na een schakeling de status in de antwoord-SMS wordt verzonden. Dit is 
voornamelijk nuttig wanneer u een schakeling in werking zet en u het resultaat van 
de schakeling op een ingang van de GSM module meet. Zodoende wordt de 
veranderde status na de schakeling gemeld.  
 
 
• Met het commando "PN:<4cijferig wachtwoord>.". verandert u het wachtwoord. Het 
wachtwoord bestaat uit willekeurige cijfer- of lettercombinaties van vier posities; 
speciale tekens zijn niet toegestaan. Gebruik altijd hoofdetters in het wachtwoord. In 
de leveringstoestand bestaat het wachtwoord uit de laatste vier cijfers van de IMEI, 
zie hoofdstuk "SMS-commando's verzenden". 
• U kunt maximaal vier aanvullende alarmnummers (=mobiele telefoons) definiëren 
waarnaar ook start- en event-SMS wordt verzonden. Deze telefoonnummers kunnen 
eveneens relais 1 per oproep schakelen, maar ze kunnen echter geen configuratie of 
andere acties via SMS uitvoeren (C2:–C5:). 
 
Wanneer de alarmnummers in internationaal formaat worden ingevoerd, 
moeten ze met een '+' beginnen. 
• U kunt maximaal honderd telefoonnummers autorisieren om relais 1 per oproep te 
schakelen. Hiertoe moet u met het commando "CL:" de 'uitgebreide CLIP-lijst' 
samenstellen en telefoonnummers in deze CLIP-lijst invoeren. Met "CD" kunt u ook 
weer telefoonnummers van de lijst wissen. 
• De teksten van Event- en Start-up-meldingen kunnen worden gewijzigd met de 
commando's E1:text1., E2:text2. en PT: startup-text. In de teksten mag geen 
configuratie- SMS-commando worden gebruikt. Gebruik een punt om de tekst af te 
sluiten. Per tekstmelding zijn maximaal 64 tekens toegestaan.  
Iedere afzonderlijke tekst moet in een afzonderlijke SMS worden verzonden. 
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Overzicht van de SMS-commando’s 
 

Op fabriekinstellingen terugzetten R: 

Status opvragen ST? 

Start SMS aan/uit S :1. / S :O. 

Relais 1 aan 
Relais 1 uit 

o1oN.                   (2 x letter o)
o1oFF. 

Relais 2 aan 
Relais 2 uit 

o2oN.                   (2 x letter o)
o2oFF. 

Schakelduur relais 1 o1:xxxxx. (sec.)     (de letter o)
Schakelduur relais 2 o2:xxxxx. (sec.)     (de letter o)

Pauze voor melding (relais 1) A1:xxx. (sec.) 

Pauze voor melding (relais 2) A2:xxx. (sec.) 

Activeringsduur ingang 1 I1:xxx. (sec.) 

Activeringsduur ingang 2 I2:xxx. (sec.) 

Inverteren ingang 1 V1:x. (x= 1/0) 

Inverteren ingang 2 V2:x. (x= 1/0) 
2e alarmnummer C2:<nummer>. 
3e alarmnummer C3:<nummer>. 
4e  alarmnummer C4:<nummer>. 
5e alarmnummer C5:<nummer>. 
Nieuw wachtwoord PN:<4cijferigwachtwoord>. 
Event tekst 1 E1:<tekst>. 
Event tekst 2 E2:<tekst>. 
Start Up tekst PT:<tekst>. 
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Nieuwe clip in de uitgebreide Clip lijst 
opnemen CL:<nummer>. 

Clip uit de uitgebreide Cliplijst 
verwijderen CD:<nummer>. 

 
Opmerking: nadat er iets is gewijzigd, wachten op het bericht “start up alarm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld voor SMS-commando's 
Startmelding uit, relais 1 aan, relais 2 uit, Activeringsduur 
 
ingang 1: 5 seconden: 

2759 S:0.O1ON.O2OFF.I1:5. 
 
Schakelduur van relais 1 op 90 seconden: 

2759 O1:90. 
 
Resetten op de fabrieksinstellingen: 

2759 R: 
 
Configuratie van een tweede alarmnummer: 

2759 C2:+491721234567. 
 

Wissen van een alarmnummer 
2759 C2:. 
 

Configuratie van een nieuw wachtwoord: 
2759 PN:AB12. 
 

Nieuwe nummer in uitgebreide Clip-lijst: 
2759 CL:+491721234567. 
 

Nummer uit uitgebreide Clip-lijst verwijderen: 
2759 CD:+491721234567. 
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Opheffen van storingen 
Foutbeeld Mogelijke oorzaak Oplossing 

GSM-LED blijft donker. Geen voedingsspanning Voedingsapparaat aansluiten 

GSM-LED knippert vanaf 
begin cyclisch 2 keer 

Geen SIM-kaart/ 
Geen contact met SIM-kaart 

Oppervlak van de SIM-kaart 
reinigen 

GSM-LED knippert vanaf 
begin cyclisch 3 keer PIN niet op “0000” PIN van SIM-kaart op “0000” 

instellen 

GSM-LED constant aan Geen GSM net beschikbaar/ 
geen antenne gemonteerd 

Antenne aansluiten/  
Antenne positie veranderen 

GSM-LED gaat uit  
na ca. 3 min. Niet geconfigureerd. Configuratie-telefoon-gesprek 

uitvoeren. 

GSM module reageert niet op 
een configuratie oproep  
(neemt niet op) 

Apparaat is reeds 
geconfigureerd. 

Terugzetten op fabrieks 
instellingen. 

GSM module  reageert niet 
op een configuratie SMS. 

Verkeerd IMEI nummer in de 
SMS/ 
SMS is (nog)niet toegestuurd 

IMEI nummer controleren./ 
SMS toesturen kan even 
duren. 

GSM module reageert niet op 
SMS of oproepen, hoewel hij 
op het GSM-net is 
aangemeld. 

De mobiele telefoon verzendt 
het telefoonnummer niet 
(“Incognito Modus”) 

De mobiele telefoon zo 
instellen, dat de 
telefoonnummers worden 
verzonden 

Beide rode LED’s knipperen 
afwisselend 

Er is nog geen configuratie-
oproep uitgevoerd Configuratie-oproep uitvoeren

Berichten worden niet 
verstuurd door de GSM-
module 

Geen beltegoed op SIM-kaart SIM-kaart opwarderen 

 
Technische gegevens 
• GSM: Dual Band EGSM 900/1800 MHz 
compatibel met de ETSI GSM Phase 2+ standaard 
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• Uitgangsvermogen: 
Class 4 (2W @ 900 MHz) 
Class 1 (1W @ 1800 MHz) 
• Temperatuurbereik: -20°C - +55°C 
• Gewicht: ca. 100 gr 
• Afmetingen: 120x120x55 mm (LxBxH) 
• Bedrijfsspanning: 5-32V gelijkspanning 
• Stroomverbruik stand-by: 15 mA, kortdurend tot 500 mA 
• Max. schakelstroom: 6 A 
Max. schakelspanning: 250V AC 
• Ingangsspanning (digitale ingangen) 
logisch 1:   12 V 
logisch 0:   0 V 
Ingangsstroom:  10mA    Versie: juli 2004. Wijzigingen voorbehouden! 
Aansluit instructies voor gebruik in combinatie met een Elcos 
beveiliging: 
 
    Elcos zijde:   - GSM zijde:     
 
 plus over contact slot - voeding 
 massa    - massa 
 hoofdalarm nr: 7  - + ingang 1 
 contact pressostaat  - relais 1  
 
Indien er een verbinding stekker gebruikt wordt dient deze als volgt aangesloten te 
worden: 
Elcos zijde:  1= plus voeding 
   2= hoofdalarm nr: 7 (van bijv. de CEM 807/00 beveiliging) 
   3= contact pressostaat 
   4= contact pressostaat 
   5= X 
   6= Massa 
 
GSM module zijde:  1= plus voeding 
   2= + ingang 1 van de GSM module  
   3= X 
   4= relais 1 van de GSM module 
   5= X 
   6= massa 
Indien de GSM module gebruikt word om de motorpompset stop te zetten moet wel 
de schakelduur van relais 1 op 10 seconden geconfigureerd worden. 
(zie beschrijving) 
 
Opties:  
 
Vorst bewaking: 
De vorstbeveiliging krijg een plus op contact 1.  
Contact 2 van de vortbeveiliging gaat naar ingang 2 van de GSM module. 
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Indien het contact nu gemaakt wordt gaat de GSM module bellen en geeft de 
mededeling: “EVENT ALARM 2”. De GSM module moet dan natuurlijk wel voeding 
krijgen. 
 
Tijdklok: 
Voor gebruik van de tijdklok dient “o1:xxxxx.” (met voor x de gewenste tijd) naar de 
GSM module gesms’d worden. Zodra het bericht ontvangen wordt door de GSM 
module schakelt het relais in.  
(dit moet dus binnen 10 min. gebeuren anders zet de beveiliging de motor stil) 
Indien de tijd verstreken is komt het relais terug in ruststand en legt de gewenste 
aansluiting aan massa zodat de motor stil gezet wordt. 
 
 
Vlotter werking: 
 

 
N.B. indien de vlotter “andersom” moet werken kan via een wisselrelais de 
schakeling omgedraaid worden. 
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