
Návod k obsluze a technické podmínky provozu GSM signalizátoru 
GSMT1-IP54

GSM signalizátor signalizuje stav zařízení na mobilní telefon formou SMS zprávy a umožňuje 
ovládání spotřebiče prostřednictvím zaslání SMS zprávy. V případě sepnutí, respektive rozepnutí 
vstupu, odesílá automaticky GSM signalizátor na spárované telefonní číslo SMS zprávy s 
informací, že vstup je aktivován, respektive deaktivován. V případě zaslání ovládací zprávy ZAP, 
respektive VYP, GSM signalizátor po přijmutí SMS zprávy zapne, respektive vypne ovládací 
okruh spotřebiče. Kdykoliv je možné zaslat na GSM signalizátor zprávu ve tvaru STAV a GSM 
signalizátor automaticky odpoví informací o stavu GSM signalizátoru, o stavu vstupu a výstupu, 
síle GSM signálu a hodnotě napájecího napětí.   

Umístění GSM Signalizátoru:
GSM signalizátor je určen i do venkovního prostředí a je odolný proti dešti, mrazu a ostatním 
povětrnostním vlivům. Přesto je nutné GSM signalizátor chránit před přímým slunečním zářením, 
před přímým deštěm a ostatními povětrnostími vlivy.  

Technické parametry:
Napájecí napětí 11-15VDC, přiloženým adaptárem LV12/1
Maximální spotřeba 1000mA
Rozměry 100 x 100 x 55
Krytí: IP54
Zatížitelnost kontaktu výstupu 230V/6A
Vstup pro beznapěťový kontakt
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN33-2000-4-41 je realizována 
bezpečným vstupním napětím SELV.

Připojovací svorky:
Obrázek č.1
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12VDC +,- pro připojení napájecího napětí. GSM signalizátor lze napájet z libovolného 
stejnosměrného zdroje 11-15VDC, jištěného tavnou pojistkou 1.2A, případně z baterie 12V. 
Maximální spotřeba proudu je 1000mA . 

ZAP/VYP výstupní relé GSM signalizátoru. Přepínací kontakt výstupního relé je konstruován na 
maximální jmenovité napětí 230V a maximální jmenovitý proud 6A. Obvod, který bude spínat 
výstupní relé musí být jištěn jističem 6B/1, případně tavnou pojistkou max. 6A. 

START svorky slouží pro zapnutí GSM signalizátoru. Standartně z výroby je v těchto svorkách 
propojka (klema). 

DIGITAL IMPUT 1,0 svorky pro připojení vstupního signálu. Vstupní signál musí být v podobě 
beznapěťového kontaktu.  

Mechanické rozměry:
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SIM Karta: GSM signalizátor pracuje v běžném mobilním frekvenčním pásmu 900/1800MHz a 
v sítích všech českých operátorů. SIM karta musí mít dostatečný kredit umožňující volání, 
případně může být na paušál (pozor platnost kreditu na SIM kartách je 6 měsíců až 1 rok, po té 
je třeba kredit dobít alespoň minimální částkou). Před vložením SIM karty vložte SIM kartu do 
mobilního telefonu a vypněte nutnost zadávat PIN kód při zapnutí. Některé SIM karty se aktivují 
prvním hovorem, proto je dobré před vložením zkusit zavolat na libovolné číslo. SIM karta musí 
být ve  velikosti MICRO (zpravidla střední velikost, která se dá vyloupnout z plastové karty, na 
které je SIM karta. Pokud by jste chtěli použít stávající SIM kartu, tak na každé pobočce operátor 
zdarma SIM kartu upraví do potřebné velikosti MICRO. 

Obrázek č.2

Uvedení do provozu:
Připojte GSM signalizátor na přiložený napájecí adaptér. Vložte SIM kartu s vypnutým PIN a 
vyzkoušenou v mobilním telefonu. Pozor na správné vložení SIM karty dle obrázku č.2. Po 
připojení napájení (vložení síťového adaptéru do zásuvky) dojde k zapnutí zařízení – 
signalizováno rozsvícení červené signálky Ring na GSM modulu. Dále červená signálka s 
označením Net začne rychle blikat – GSM modul se přihlašuje do mobilní sítě. Po cca 20 
sekundách se GSM modul přihlásí do sítě a signálka Net začne blikat pomaleji cca 1x za 3 
sekundy. Nyní můžete pokračovat v nastavení GSM signalizátoru. 
V případě, že se GSM signalizátor nepřihlásí do sítě (signálka NET bliká stále rychle), je třeba 
odstranit závadu, která bývá z 99% na SIM kartě, případně na jejím chybném vložení do GSM 
modulu. Je třeba závadu odstranit, bez přihlášení do sítě nelze GSM signalizátor nastavit 
(nebude odpovídat na programovací SMS zprávy.). 

Nastavení GSM signalizátoru:
Všechny programovací SMS zprávy je třeba psát velkými písmeny!
Programovací SMS zprávy je třeba zasílat na telefonní číslo SIM karty, která je vložena v GSM 
signalizátoru.
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ULOZ po zaslání SMS zprávy v tomto tvaru na číslo SIM karty, která je vložena do GSM 
signalizátoru dojde k uložení telefonního čísla a k tzv. spárování. Po odeslání této zprávy bude 
změna stavu digitálního vstupu signalizována na telefonní číslo, ze kterého byla tato zpráva 
odeslána a pouze z tohoto telefonního čísla bude možné ovládat výstupní relé viz.ovládací SMS 
VYP a ZAP. Pokud budete chtít změnit telefonní číslo, pošlete z nového telefonního čísla SMS 
ULOZ a GSM signalizátor automaticky vymaže staré telefonní číslo a spáruje se s novým 
telefonním číslem. Programovací SMS pro změnu telefonního čísla je třeba zaslat v době, kdy je 
GSM signalizátor zapnut a přihlášen do sítě. Zabezpečení signalizace a ovládání je 
zabezpečené telefonním čislem SIM karty, která je vložena do GSM signalizátoru. Toto číslo 
nikomu nezdělujte ani ho nikde nepublikujte. 

STAV zaslaním této SMS zprávy lze kdykoliv kdy je GSM signalizator zapnut zjistit v jakém stavu 
je vstup a výstup. 
GSM signalizátor automaticky odpoví: GSM signalizátor zapnutý, GSM signal 18(0-30), vstup 
deaktivován, výstup zapnut, Unap 12,8V. ( SMS zpráva signalizuje, že GSM signalizátor je 
podnapětím a přihlášený do sítě, hodnotu GSM signálu z rozsahu 0-30, stav digitálního vstupu, 
stav výstupního relé a napětí napájecího zdroje. 

ZAP zaslaní SMS zprávy v tomto tvaru dojde k sepnutí výstupu, respektive k přepnutí kontaktu 
výstupního relé. Po sepnutí výstupního relé GSM signalizátor automaticky odpoví SMS zprávou: 
výstup GSM signalizátoru ZAPNUT. 

VYP zaslaní SMS zprávy v tomto tvaru dojde k rozepnutí výstupu, respektive k přepnutí kontaktu 
výstupního relé. Po sepnutí výstupního relé GSM signalizátor automaticky odpoví SMS zprávou: 
výstup GSM signalizátoru VYPNUT. 

Sepnutím digitálního vstupu dojde k automatickému odeslaní SMS zprávy s textem: vstup GSM 
AKTIVOVÁN

Rozepnutím digitálního vstupu dojde k automatickému odeslaní SMS zprávy s textem: vstup 
GSM DEAKTIVOVÁN

Ekologická likvidace elektrozařízení:
Po skončení životnosti je nutné předat zařízení k ekologické likvidaci
firmě, která má oprávnění k likvidaci elektroodpadu. 

Záruka: na výrobek je poskytnuta záruka 36 měsíců. V případě jakýchkoliv 
problémů s GSM signalizátorem nás prosím kontaktujte na níže uvedených 
kontaktech.

Datum prodeje:                                                                     Vít Čechovský
                                                                                                Dobkov 41, Chotěboř 58301
Výrobní číslo:                                                                        tel: 607 851 321     

 info.viteko@seznam.cz
                                                                                                www.viteko.cz  
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