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UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL  v1.0

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy 
a případných osob  v okolí zařízení.: 

• GSM modul ESIM022 (dále v textu také jako „systém“ nebo „zařízení“ obsahuje rádiový 
vysílač pracující v GSM pásmu 900/1800 MHz.

• Nepoužívejte zařízení v blízkosti lékařských přístrojů nebo tam, kde může kolidovat s jinými 
přístroji nebo způsobit jiné potenciální nebezpečí. 

• Nepoužívejte zařízení v nebezpečném prostředí.
• Nevystavujte zařízení vysoké vlhkosti, chemikáliím nebo mechanickým nárazům.
• Nepokoušejte se sami zařízení opravit.

K napájení použijte zdroj 12-15 V  300 mA DC, který odpovídá normě EN 60950-
1. Jakékoli komponenty k zařízení připojované (PC, detektory, relé apod.) musí od-
povídat příslušným normám ( EN 60950-1). Je nutné dodržet polaritu napájecího 
napětí, NEZAMĚŇTE polaritu !

Napájecí zdroj musí být připojen k rozvodné 
síti pouze přes automatický dvoupólový vy-
pínač, který tento zdroj odpojí od rozvodné 
sítě v případě zkratu nebo přetížení. Vypínač 
musí být v místě instalace zařízení a vzdále-
nost mezi jeho kontakty v rozepnutém 
stavu musí být nejméně 3 mm, vypínací 
proud 5A.

Phase

DC 12-15 V

Null

PE

ESIM022

USB cable

Napájecí zdroj musí být odpojen před započetím jakýchkoli prací na zařízení nebo 
jeho částech. Instalace zařízení ani jeho údržba nesmí být prováděna za bouřky.  
Elektrická zásuvka, ze které je systém napájen, musí být jednoduše přístupná. 
V případě výpadku napájení je zařízení napájeno ze záložního zdroje (pokud je 
vložen). 

POZOR: Systém smí být provozován pouze s doporučeným typem záložního aku-
mulátoru, aby se předešlo nebezpečí požáru nebo výbuchu. Zvláštní péči věnujte 
dodržení správné polarity. 

Pro úplné vypnutí zařízení odpojte elektrickou zástrčku zdroje a vyjměte záložní 
akumulátor popř, jiné záložní napájení. Proudovou pojistku v zařízení nelze  
v případě poruchy jednoduše vyměnit, obraťte se, prosím, v této věci na svého 
dodavatele. Pojistku je nutno vyměnit za typ předepsaný výrobcem  (pojistka F1  
– miniSMDC 0,5A).
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Omezení odpovědnosti
Kupující souhlasí s tím, že systém pomůže omezit riziko požáru, krádeže, vloupání a jiných 
nebezpečí, nemůže však obsáhnout všechna možná rizika ve všech podobách. ELDES UAB ani 
distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody  vůči osobám, majetku nebo finan-
čním ztrátám případně plynoucím z užívání tohoto systému.
Uplatnění záruky u výrobce nebo distributora ELDES nemá v souladu s místní legislativou vliv  
na úpravu ceny zaplacené za zařízení. 
ELDES UAB ani distributor nijak nespolupracuje s žádným operátorem mobilní sítě, nemůže proto 
v žádném případě nést odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných mobilním operátorem.

Záruka
Výrobce ELDES UAB na zařízení prostřednictvím dodavatelů poskytuje záruku 24 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet od data, kdy byl systém dodán koncovému uživateli. Záruka je platná pouze 
pokud je systém užíván výhradně k určenému účelu, v souladu s tímto návodemk obsluze  
a instalačním manuálem a jeho pokyny a instrukcemi. Účtenka potvrzující koupi zařízení musí být 
opatřena datem prodeje. 
 
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, působení chemikálií, vysoké vlhkosti, kapalin, 
korozivního či agresivního a nebezpečného prostředí nebo na poškození způsobené zásahem 
vyšší moci.

Vážený zákazníku, 
děkujeme, že jste si vybral náš GSM modul ESIM022. Vaše promyšlené rozhodnutí Vám 
zajistí spolehlivé řešení na mnoho let, neboť všechny výrobky ELDES jsou vyvíjeny  
a vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší standardy. 
Jsme si jisti, že budete s naším výrobkem zcela spokojen, pokud byste se však přesto 
potýkal s nějakými problémy při instalaci nebo používání našeho výrobku, obraťte se, 
prosím, na svého dodavatele nebo instalační firmu.

UAB ELDES 
www.eldes.lt 

www.alarmprodej.cz

Obsah dodávky:

1. ESIM022 ...............................................................1
2. Uživatelský/instalační manuál .........................1

Dodávka neobsahuje: 
• SIM kartu – doporučujeme s paušálním tarifem, nikoli s předplaceným kreditem.
• Záložní akumulátor - lze zakoupit u Vašeho distributora ELDES.
• Programovací miniUSB kabel - lze zakoupit u Vašeho distributora ELDES.
• Teplotní senzor - lze zakoupit u Vašeho distributora ELDES.
• Mikrofon - lze zakoupit u Vašeho distributora ELDES.
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
ESIM022  je GSM modul řízený mikroprocesorem, vyvinutý jako doplněk systému elektronické 
zabezpečovací signalizace (EZS), který není vybaven GSM komunikátorem. Zprostředkuje 
přenos poplachové SMS zprávy popř. zavolá na přednastavená telefonní čísla v případě aktivace 
některého  ze vstupů. Zároveň je pomocí tohoto modulu možno ovládat libovolné připojené 
elektrické zařízení mobilním telefonem.

Příklady použití:

• Upozornění na systémovou událost (zapnutí/vypnutí, alarm/konec alarmu) z libovolného 
systému elektronického zabezpečení.

• Zapínaní/vypínání elektronického zabezpečení, které není vybaveno GSM komunikátorem, 
SMS zprávou

• Dálkové ovládání libovolného elektrického zařízení: osvětlení, čerpadlo, topení atd.
• Dálkový restart “zamrznutých” systémů, např. počítače, serveru apod.
• Upozornění na poruchu / obnovu poruchy libovolného elektronického zařízení pomocí SMS zprávy 

nebo telefonního hovoru. 

Základní vlastnosti:

• Konfigurace pomocí SMS zpráv nebo PC. 
• Max. 2 uživatelé, kteří mohou systém konfigurovat a kteří mohou dostávat informační SMS 

zprávy popř. kterým systém může volat. 
• 2 vstupy s nastavitelnou logikou (NC nebo NO).
• Režim vstupu Z1: digitální.
• Režim vstupu Z2: digitální nebo sledování teploty pro 1 teplotní detektor, který lze připojit.
• 1 výstup (otevřený kolektor) pro ovládání připojeného zařízení.
• Ochranný kontakt (tamper) pro detekci sabotáže.
• Možnost připojení záložního akumulátoru, z něhož může být systém až 12 hodin napájen  

a který umožní informovat uživatele o výpadku/obnově hlavního napájení.
• Periodická informační SMS zpráva pro kontrolu funkce na telefonní číslo uživatele. 
• Editovatelné texty SMS zpráv.
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2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

 2.1.  Elektrické a mechanické charakteristiky

Napájecí napětí ....................................................12-15 V  300 mA max
Průměrný odběr v klidovém stavu  ................... 16 mA
Záložní akumulátor (volitelné příslušenství) ..9 V 250 mAh Ni-Mh 6F22
Frekvence GSM modemu ...................................900/1800 MHz
Počet výstupů ......................................................1
Typ výstupu ..........................................................Otevřený kolektor. 

                                                                                                     Výstup je při aktivaci propojen na  COM.
Mezní hodnoty výstupu .....................................30 V  200 mA               
Počet vstupů ........................................................2
Podporovaný typ teplotního senzoru ..............Maxim®/Dallas® DS18S20, DS18B20 
Rozměry desky zařízení .....................................71x50x27 mm
Rozměry instalačního boxu ...............................96x59x34 mm
Povolená okolní provozní teplota .....................-30…+55 °C  (-35...+55 °C  s omezením)
Povolená vlhkost okolí ........................................0-90% RH @ 0... +40 °C (bez kondenzace) 

2.2.  Popis zařízení a svorkovnice, význam symbolů a LED

Front Back

C1

Z2

DCCOM

COM

 SIM CARD

TAMPER

RESET

MIC

LED

ANT

USB
Z1

OP
EN

G S M
MO DE M

FW

+
BATTERY

-

F1

1 2
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Popis zařízení

ANT GSM anténa
FW  Systémový konektor pro aktualizaci firmware
TAMPER Ochranný kontakt
GSM MODEM GSM modem 900/1800 MHz 
RESET  Tlačítko pro reset modulu na tovární hodnoty
SIM CARD Držák SIM karty
LED  LED kontrolka pro signalizaci stavu modulu
USB Mini USB port
MIC Konektor pro připojení mikrofonu
-/+ Slot pro záložní akumulátor  
F1 Pojistka 0.5A

LED kontrolka Význam
Nesvítí Chybí napájecí napětí
Blikne každých 30 ms SIM karta není vložena nebo vyžaduje zadání PIN kódu
Blikne každých 0,5 sec. Hledání GSM signálu/registrace do sítě
Blikne každou 1 sec. Přihlášeno do sítě GSM / modul je O.K.

Konektor Popis
Z1 Vstup Z1
COM Společná „zem“; svorka pro záporný pól napájení (-)
Z2 Vstup Z2 nebo DATA svorka pro teplotní senzor (podle nastavení)
DC Svorka pro kladný pól napájení (+)
C1 Svorka pro výstup (otevřený kolektor) nebo napájecí svorka  

pro teplotní senzor (+4V; podle nastavení)



88 CZ ESIM022 Uživatelský / 
instalační manuál v1.0

2.3  Schémata zapojení

Základní zapojení Zapojení s teplotním senzorem

ESIM022

Alarm system or other appliance
+12V

PGM
2

PGM
1

Z1 Z2 COMCOM DC C1

ESIM022

DS18S20, DS18B20
Temperature sensor

COMZ1 Z2 DC C1COM

GND

GND

DATA

DATA

+4V

+4V

Zapojení výstupu

ESIM022

Alarm system or other appliance
+12 V

+
Electrical 
appliance

+

COMZ1 Z2 DC C1COM

3 4

5
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3. INSTALACE
• Systém je určen VÝHRADNĚ k instalaci ve vnitřních prostorech, ve stabilním prostředí.   

• Pro zapojení vstupních a výstupních svorek použijte nestíněný vodič o průřezu 0.50 mm2.  
Délka kabelu by neměla přesáhnout 100 m.

1. Zapojte GSM modul podle některého ze schémat (viz 2.3 Schémata zapojení).

2. Při výběru místa instalace dodržujte následující doporučení.

Nikdy modul neinstalujte: 

• Do uzavřeného kovového boxu

• Blíže než 20 cm od kovových ploch  
a/nebo kabelů apod. 

3.SIM kartu, kterou hodláte použít do zařízení, nejprve vložte do mobilního telefonu a na SIM 
kartě vypněte požadavek na zadání kódu PIN ( v menu Nastavení Vašeho mobilního telefonu). 

4. Jakmile je požadavek na PIN kód vypnut, vložte SIM kartu do držáku v modulu ESIM022.

8

OP
EN

7

9 10

5. Pokud jste si zakoupili také záložní akumulátor, vložte jej do určeného prostoru - dbejte přitom 
na dodržení správné polarity akumulátoru (+/-)

6. Připojte napájení a vyčkejte, až začne LED indikátor signalizovat stav modulu. Po chvíli by měla 
tato kontrolka začít blikat 1x za sekundu, což značí, že modul je úspěšně přihlášen do sítě GSM 
(viz 2.2. Popis zařízení a svorkovnice, význam symbolů a LED).

OP
EN

11

6
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7. Nastavte telefonní číslo Uživatele 1. 

8. Nastavte systémové datum a čas.

9. Jakmile je systém nakonfigurován, je připraven k použití.

UPOZORNĚNÍ:   GSM modul nepodporuje  SIM karty, které jsou výhradně 3G, podporovány jsou 
pouze SIM karty 2G, popř. 3G s profilem 2G. Více informací Vám poskytne Váš telefonní operátor.

UPOZORNĚNÍ:  Na SIM kartě by neměly být uloženy žádné SMS zprávy ani by zde neměly být 
aktivní služby jako hlasová schránka, přesměrování hovorů, informace o zmeškaných hovorech 
apod.

POZNÁMKA:    Pro zvýšení spolehlivosti systému je doporučeno nepoužívat předplacené SIM 
karty. V případě jejich použití se systému nemusí podařit odeslat jakoukoli SMS zprávu z důvodu 
vyčerpání předplaceného kreditu.

POZNÁMKA:   Je výhodné, aby SIM karta v zařízení byla stejného operátora, jakého využívá 
většina z uživatelů systému, jimž systém bude volat nebo zasílat SMS zprávy.

POZNÁMKA:   Přestože instalace bezpečnostního systému ESIM364 není složitá, je  
doporučeno, aby byla provedena osobou s elektrotechnickým vzděláním. Lze tak předejít 
zničení zařízení nebo úrazu elektrickým proudem. 
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4. POPIS ZÁKLADNÍCH OPERACÍ

GSM modul ESIM022 využívá GSM síť k přenosu informací o události pomocí krátkých textových 
zpráv SMS. Pokud některé ze dvou možných přednastavených telefonních čísel zavolá na telefonní 
číslo SIM karty v modulu, modul hovor přijme a volající slyší ve svém telefonu zvuk sejmutý mikro-
fonem (samozřejmě za předpokladu, že je mikrofon připojen). Po jedné minutě modul tento hovor 
ukončí. Systém ignoruje volání a SMS zprávy, pokud nepochází z některého z přednastavených 
telefonních čísel uživatelů.

Modul ESIM022 je vybaven dvěma vstupy (typu NC nebo NO), které jsou určeny k propojení s PGM 
výstupy libovolného zabezpečovacího nebo jiného zařízení, magnetického nebo jiného kontaktu 
apod. Díky tomu je možné získávat např. zprávy o poplachu ze zabezpečovacího zařízení, které 
není vybaveno žádným komunikátorem, detekovat chybové stavy zařízení, otevření dveří apod. 
Současně s tím je možné pomocí téhož modulu ovládat libovolné elektronické zařízení pomocí 
výstupu ovládaného mobilním telefonem uživatele (osvětlení, topení, vjezdovou bránu, garážová 
vrata apod.). Výstup je také možno použít k ovládání zabezpečovacího systému, pokud tuto funkci 
zabezpečovací systém podporuje. 

Modul je chráněn proti sabotáži vestavěným ochranným kontaktem, který okamžitě oznámí  
na přednastavené telefonní číslo, že došlo k otevření instalačního boxu modulu.

Modul ESIM022 může být doplněn externím teplotním senzorem pro monitorování teploty.

Modul může být doplněn rovněž záložním akumulátorem, který zajistí nepřerušený provoz modulu 
při výpadku hlavního napájecího zdroje a umoží uživateli být o tomto výpadku/obnově informován.

5. KONFIGURAČNÍ METODY

Symbol podtržítka _ v následujících příkazech znamená mezeru. Při psaní příkazových SMS 
zpráv musí tedy být nahrazen jedním stiskem mezerníku. Symboly XXXX nahraďte platným 
heslem. Neponechávejte žádné zbytečné mezery před nebo za programovacím textem !

5.1. Textové zprávy SMS

SMS
V případě konfigurace systému pomocí SMS zpráv je třeba, aby konfigurační SMS 
zpráva byla odeslána z telefonního čísla, které je v modulu uloženo jako telefon-
ní číslo uživatele. Konfigurační SMS zpráva se skládá z parametru a jeho hodno-
ty. V některých případech nemusí být hodnota uvedena (např. příkaz STATUS). 
Proměnné hodnoty jsou uvedeny malými písmeny, povolený rozsah těchto hodnot 
je uveden v závorkách. 
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5.2. ELDES Configuration Tool

Config 
Tool

Programovací software ELDES Configuration Tool je určen pro programování  
modulu ESIM022 lokálně přes USB port. Tento software velmi zjednodušuje  
a zpřehledňuje celou konfiguraci. Software je poskytován zdarma a je lokalizován 
do češtiny. Základy práce s tímto programem popisuje zvláštní manuál,  
kontaktujte, prosím, svého dodavatele nebo navštivte webové stránky  
www.alarmprodej.cz, kde najdete příslušné odkazy.

POZNÁMKA:   Při konfiguraci pomocí USB kabelu a programu ELDES Configuration Tool není 
třeba, aby byl GSM modul ESIM022 napájen z externího a/nebo záložního zdroje.

6.  TELEFONNÍ ČÍSLA UŽIVATELŮ

Do GSM modulu je možno uložit max. 2 telefonní čísla uživatelů, označovaných jako Uživatel 1 a 
Uživatel 2. Po nastavení telefonního čísla je daný uživatel schopen konfigurovat systém pomocí 
SMS zpráv a oprávněn přijímat z modulu informační volání a SMS zprávy (více v kapitole 10. VYRO-
ZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ). 

Systém ignoruje všechna příchozí volání a SMS zprávy, pokud nepochází od některého z uložených 
telefonních čísel.

Telefonní číslo Uživatele 1 je povinné a musí být zadáno, telefonní číslo Uživatele 2 zadáno být 
nemusí. Podporovány jsou následující formáty telefonního čísla: 

• Mezinárodní (+) – Telefonní číslo začíná znaménkem +, následuje mezinárodní předčíslí, 
číslo oblasti a telefonní číslo: +[mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad pro ČR: 
+420123456789. 

• Mezinárodní (00) –Telefonní číslo začíná dvěma nulami, následuje mezinárodní předčíslí, 
číslo oblasti a telefonní číslo: 00 [mezinárodní kód] [kód oblasti] [tel. číslo], příklad pro ČR: 
00420123456789. 

• Lokální– Telefonní číslo začíná kódem oblasti a následuje telefonní číslo: [kód oblasti] 
[telefonní číslo], příklad pro ČR: 602123456. 

Nastavení 
telefonního čísla 
uživatele

SMS
SMS text:
NRup:ttteeellnnuumm
Hodnota: up – pořadí uživatele, rozsah – [1... 2]; 
ttteeelln nuumm – max. 15 znaků tel. čísla. 
Příklad: NR1:+420602123456
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Pokud do zařízení ještě nebylo uloženo žádné telefonní 
číslo a modul detekuje první příchozí hovor, je tento 
hovor modulem odmítnut a volající číslo je automatic-
ky uloženo na pozici Uživatel 1. Tento způsob však již  
NELZE použít pro zadání telefonního čísla Uživatele 2.

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
telefonního čísla 
uživatele

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.

Smazání 
telefonního čísla 
uživatele

SMS
SMS text:
NR2:
Příklad: NR2:

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

UPOZORNĚNÍ:   NIKDY nezadávejte tel. číslo SIM karty v modulu jako uživatelské telefonní číslo !

UPOZORNĚNÍ:   Jakmile je zadáno telefonní číslo Uživatele 1, systém jej již nedovolí smazat, toto 
číslo smí být pouze změněno.
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7.  DATUM A ČAS

Systém je vybaven vnitřními hodinami (RTC), které uchovávají informaci o aktuálním datu a čase. 
Po spuštění ústředny je potřeba naprogramovat aktuální čas a datum, jinak systém nebude 
fungovat korektně. Během provozu není potřeba čas a datum nijak nastavovat.  
Po provedení resetu modulu dojde k vymazání data a času a tyto údaje je třeba znovu nastavit.

Nastavení data 
a času

SMS
SMS text:
CLK:yyyy.mm.dd_hr:mn 
Hodnota: yyyy – rok; mm – měsíc, rozsah – [01... 12]; 
dd – den, rozsah – [01... 31]; hr – hodiny, rozsah – [00... 
23]; mn – minuty, rozsah – [00... 59]. 
Příklad: CLK:2013.03.16_14:33 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení data 
a času SMS

SMS text:
STATUS 
Příklad: STATUS

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Více informací o zobrazení systémových informací včetně data a času naleznete v kapitole   
13. SYSTÉMOVÉ INFORMACE, INFO SMS. 
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8.  VSTUPY

Modul je vybaven dvěma vstupy, označenými jako Z1 a Z2. V závislosti na svém nastavení v kon-
figuraci modulu umožňují tyto vstupy připojení libovolného kontaktu, pohybového detektoru, 
dveřního/okenního kontaktu a také teplotního senzoru (viz 8.1. Vstup Z1 a 8.2. Vstup Z2). 
Pokud dojde k aktivaci vstupu, modul odešle informaci o této skutečnosti na přednastavená tele-
fonní čísla uživatelů (viz 10. VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ).

8.1  Vstup Z1

Vstup Z1 funguje v digitálním režimu (1/0). Systém monitoruje napětí na tomto vstupu a velikost 
tohoto napětí určuje, zda je vstup aktivován nebo ne. Obvykle se do tohoto vstupu zapojuje PGM 
výstup zabezpečovacího systému, kontakt pohybového detektoru, popř.  jiné pasivní nebo aktivní 
detektory pracující s rozhodovací úrovní 1/0. 

Systém monitoruje stav vstupu Z1 následovně: 
a)  Každých 100ms měří napětí na vstupu Z1, zda je v rozsahu 0 - 3000mV.
b)  Ověřuje, zda naměřené napětí nepřekročilo nastavenou rozhodovací úroveň  

(továrně  – 1500 mV). V klidu “naprázdno” jsou na vstupu cca 3V, připojením na COM 
napětí poklesne.

c)  Pokud je vstup nastaven jako NO (v klidu rozpojeno - továrně), pak při poklesu napětí pod 
nastavenou rozhodovací úroveň (viz bod b) dojde k vyhodnocení stavu na vstupu jako 
aktivace vstupu a je o této skutečnosti informován uživatel na přednastavené telefonní 
číslo SMS zprávou a/nebo voláním. 

d)  Pokud dojde k poklesu napětí pod nastavenou úroveň, je tento stav vyhodnocen jako 
obnova stavu na vstupu a je o této skutečnosti informován uživatel na přednastavené 
telefonní číslo SMS zprávou. Při nastavení vstupu jako NC (v klidu spojeno) je aktivační/
deaktivační událost navzájem prohozena.

Nastavení 
rozhodovací 
úrovně (treshold)

SMS
SMS text:
Z1VLEV:vthr 
Hodnota: vthr – threshold, rozsah - [0... 3000] mV 
Příklad: Z1VLEV:2350

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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Nastavení vstupu 
jako NC (v klidu 
uzavřeno)

SMS
SMS text:
ZONE1:NC 
Příklad: ZONE1:NC 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Nastavení vstupu 
jako NO (v klidu 
otevřeno)

SMS
SMS text:
ZONE1:NO
Příklad: ZONE1:NO

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení stavu 
vstupu SMS

SMS text:
STATUS
Příklad: STATUS

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
aktuálního napětí 
na vstupu

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
nastavených 
parametrů vstupu

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.

Více informací o tom, jak nastavit způsoby vyrozumění o aktivaci/obnově vstupu najdete v kapi-
tole 10. VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ.

Více informací o tom, jak získat další systémové informace obsahující stavy vstupů, naleznete  
v kapitole 13. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. INFOSMS.
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8.2  Vstup Z2

Vstup Z2 lze nastavit do dvou různých režimů provozu: 

• Digitální – Systém monitoruje napětí na tomto vstupu a velikost tohoto napětí určuje, 
zda je vstup aktivován nebo ne. Obvykle se do tohoto vstupu zapojuje PGM výstup zabez-
pečovacího systému, kontakt pohybového detektoru a jiné pasivní nebo aktivní detektory 
pracující s rozhodovací úrovní 1/0.  Tento režim je aktivní v továrním nastavení. Více infor-
mací o nastavení digitálního režimu naleznete vkapitole 8.2.1. Digitální režim. 

• Teplotní senzor – V tomto režimu je vstup nastaven jako sběrnice rozhraní 1-Wire  
pro připojení teplotního senzoru. Více informací o nastavení vstupu v režimu Teplotní sen-
zor naleznete v kapitole 8.2.2. Režim pro teplotní senzor.

Nastavení Z2  
pro teplotní 
senzor

SMS
SMS text:
ZONE2:TEMP  
Příklad: Z2:TEMP 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Nastavení Z2  
do digitálního 
režimu

SMS
SMS text:
ZONE2:DIG
Příklad: Z2:DIG

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
nastavených 
parametrů vstupu

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.

8.2.1  Digitální režim

Pokud je vstup nastaven do digitálního režimu, chová se následovně: 
a)  Každých 100ms měří napětí na vstupu Z2, zda je v rozsahu 0 - 3000mV.
b)  Ověřuje, zda toto napětí nepřekročilo nastavenou rozhodovací úroveň  (1500mV továrně). 

V klidu “naprázdno” je na vstupu cca 2,5V, připojením na COM napětí poklesne.
c)  Pokud je vstup nastaven jako NO (v klidu rozpojeno - továrně), pak při poklesu napětí  



1818 CZ ESIM022 Uživatelský / 
instalační manuál v1.0

pod nastavenou rozhodovací úroveň (viz bod b) dojde k vyhodnocení stavu na vstupu jako 
aktivace vstupu a je o této skutečnosti informován uživatel na přednastavené telefonní 
číslo SMS zprávou a/nebo voláním.  

d)  Pokud dojde k poklesu napětí pod nastavenou úroveň, je tento stav vyhodnocen jako  
obnova stavu na vstupu a je o této skutečnosti informován uživatel na přednastavené 
telefonní číslo SMS zprávou. Při nastavení vstupu jako NC (v klidu spojeno) je aktivační/
deaktivační událost navzájem prohozena.

Nastavení 
rozhodovací 
úrovně (treshold)

SMS
SMS text:
Z2VLEV:vthr 
Hodnota: vthr – threshold, rozsah - [0... 3000] mV 
Příklad: Z2VLEV:1390

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Nastavení vstupu 
jako NC (v klidu 
uzavřeno)

SMS
SMS text:
ZONE2:NC
Příklad: ZONE2:NC 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Nastavení vstupu 
jako NO (v klidu 
rozpojeno)

SMS
SMS text:
ZONE2:NO
Příklad: ZONE2:NO 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení stavu 
na vstupu

SMS
SMS text:
STATUS
Příklad: STATUS
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Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
aktuálního napětí 
na vstupu

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
nastavených 
parametrů vstupu

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.

Více informací o nastavení způsobu vyrozumění a aktivaci/obnově stavu na vstupu naleznete  
v kapitole 10. VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ. 

Více informací o tom, jak získat další systémové informace obsahující stavy vstupů, naleznete  
v kapitole 13. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. INFOSMS.

8.2.2  Režim pro teplotní senzor

K systému je možno připojit jeden teplotní senzor, díky němuž je možno sledovat teplotu v místě 
instalace detektoru. Teplota je měřena pravidelně v závislosti na nastavení (továrně 60 minut). 
Pro změnu nastavení této periody použijte některou z uvedených metod. 

Nastavení 
periody měření 
teploty

SMS
SMS text:
PTEMP:temp-per 
Hodnota: temp-per – perioda měření, rozsah – [3... 
71000000] minut. 
Příklad: PTEMP:45 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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Přidání, odstranění a výměna teplotního senzoru

Pro přidání teplotního senzoru použijte následující postup: 
1. Odpojte systém kompletně od napájení. 
2. Připojte teplotní senzor (viz kapitola 2.3. Schémata zapojení). 
3. Připojte napájení k modulu. 
4. Povolte teplotní senzor. 

Teplotní senzor se povoluje následujícím způsobem. 

Povolení 
teplotního 
senzoru

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Aktuálně naměřenou hodnoru teploty získáte následujícím způsobem.

Zobrazení 
naměřené teploty 
a názvu teplotního 
detektoru

SMS SMS text:
STATUS
Příklad: STATUS

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Pokud je teplotní senzor vadný, je doporučeno jej vyměnit za funkční popř. jej vyjmout ze systému.

Vyjmutí/záměna 
teplotního 
senzoru

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.

Informační SMS o teplotě

Systém umožňuje odeslání SMS zprávy na přednastavené telefonní číslo uživatele, pokud 
naměřená teplota poklesne pod nastavenou hranici “MIN”  (továrně 20 °C) nebo překročí hranici 
“MAX” (továrně 30 °C).

Teplotní senzor lze pojmenovat a tento popis je vkládán do informačních SMS zpráv o překročení 
nastaveného teplotního intervalu. Díky tomu je možné snadno identifikovat teplotní senzor, 
pokud jednomu uživateli chodí informace z více GSM modulů.  

Pro nastavení nebo zobrazení nastavených hranic MIN a MAX, resp. editaci názvu teplotního sen-
zoru použijte některou z následujících metod.
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Povolení 
teplotního 
senzoru, 
nastavení 
intervalu MIN, 
MAX a názvu

SMS SMS text:
TEMPt1mnn:mxx:temp-name
Hodnota: mnn – MIN hranice, rozsah - [-55... 125] C; 
mxx – MAX hranice, rozsah - [-55... 125] C; temp-name 
– max. 8 znaků pro název senzoru.
Příklad: TEMP1:-14:32:Sklenik

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
nastavených 
hranic MIN a MAX

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení názvu 
senzoru a aktuální 
teploty

SMS SMS text:
STATUS
Příklad: STATUS

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Pokud nechcete, aby byly informace o překročení teploty odesílány, je třeba zakázat teplotní  
senzor některou z následujících metod.

Zákaz teplotního 
senzoru

SMS
SMS text:
TEMP1:OFF
Příklad: TEMP1:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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UPOZORNĚNÍ:   Název senzoru NESMÍ obsahovat znaky středník, pomlčka ani čárka. 

POZNÁMKA:   Informační SMS zprávy o překročení hranic MIN nebo MAX nebudou odesílány, 
dokud nedojde k aktualizaci továrně nastavených hodnot.

Více o získání informací o naměřené teplotě naleznete v kapitole 13. SYSTÉMOVÉ INFORMACE.
INFO SMS. 

Více informací o systémových událostech a způsobu jejich odesílání uživatelům naleznete  
v kapitole 14. SYSTÉMOVÁ UPOZORNĚNÍ.

9.  OCHRANNÝ KONTAKT (TAMPER)

Zařízení je vybaveno ochranným kontaktem detekujícím demontáž instalačního boxu modulu. 
Pokud dojde k aktivaci kontaktu, je o této skutečnosti okamžitě informován uživatel pomocí SMS 
zprávy nebo volání. Více informací o způsobu vyrozumění v případě aktivace/obnovy ochranného 
kontaktu naleznete v kapitole 10. VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ.

Ochranný kontakt lze pojmenovat následovně, název pak bude použit v SMS zprávě.

Editace názvu 
ochranného 
kontaktu

SMS
SMS text:
TTMP:tamp-name
Hodnota: tamp-name – max. 23 znaků pro popis.
Příklad: TTMP:Kryt GSM chata

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

UPOZORNĚNÍ:   Název ochranného kontaktu NESMÍ obsahovat znaky středník, pomlčka ani čárka.  
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10.  VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ

O změně stavu na svých vstupech může zařízení informovat uživatele některým z následujích 
způsobů. Oba způsoby současně použít NELZE: 
• Textové zprávy SMS – aktivace i deaktivace vstupu Z1, vstupu Z2 nebo ochranného 

kontaktu. Tento způsob je aktivní v továrním nastavení.
• Voláním – POUZE AKTIVACE vstupu Z1, vstupu Z2 nebo ochranného kontaktu.

Nastavení 
vyrozumění 
pomocí volání

SMS
SMS text:
CALL
Příklad: CALL

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Nastavení 
vyrozumění 
pomocí SMS

SMS
SMS text:
SMS
Příklad: SMS

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

SMS
V továrním nastavení se v případě aktivace nebo obnovy některého ze vstupů, popř.
ochranného kontaktu systém chová následovně: 

a)  Zařízení odešle SMS zprávu o aktivaci/obnově na telefonní číslo 1. uživatele. 
b)  Pokud zařízení neobdrží do 20ti sekund potvrzení operátora GSM o doručení 

(doručenku), odešle SMS zprávu znovu na telefonní číslo 2. uživatele. 
Doručení SMS zprávy může selhat z následujících důvodů: 
• telefonní přístroj uživatele je vypnutý. 
• telefonní přístroj uživatele se nachází v místech, kde není k dispozici 

signál příslušného operátora GSM. 
c)  Zařízení se pokouší odeslat každou SMS zprávu uživateli pouze jednou. 

Pokud tedy selže odeslání SMS na obě telefonní čísla, systém její odesílání již 
neopakuje.
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Pokud chcete zakázat/povolit přenos informace o aktivaci/obnově některého ze vstupů nebo 
ochranného kontaktu, použijte některou z následujících metod.

Zákaz přenosu 
informace  
o aktivaci vstupu

SMS
SMS text:
SAZi:OFF 
Hodnota: i – číslo vstupu, rozsah – [1... 2]. 
Příklad: SAZ1:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Povolení přenosu 
informace  
o aktivaci vstupu

SMS
SMS text:
SAZi:ON
Hodnota: i – číslo vstupu, rozsah – [1... 2]. 
Příklad: SAZ2:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Editace 
textového popisu 
aktivace vstupu

SMS
SMS text:
TAZi:in-alarm-text 
Hodnota: i – číslo vstupu, rozsah – [1... 2]; in-alarm-
text – max. 23 znaků pro popis. 
Příklad: TAZ2:Alarm Z2 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zákaz přenosu 
informace  
o obnově vstupu

SMS
SMS text:
SRZi:OFF 
Hodnota:  i – číslo vstupu, rozsah – [1... 2] 
Příklad: SRZ2:OFF 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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Povolení přenosu 
informace  
o obnově vstupu

SMS
SMS text:
SRZi:ON
Hodnota:  i – číslo vstupu, rozsah – [1... 2] 
Příklad: SRZ1:ON 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Editace 
textového popisu 
obnovy vstupu

SMS
SMS text:
TRZi:in-restore-text  
Hodnota: i – číslo vstupu, rozsah – [1... 2]; in-resto-
re-text – max. 23 znaků pro popis. 
Příklad: TRZ1:Restore Z1 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zákaz přenosu 
aktivace/obnovy 
tamperu

SMS
SMS text:
TMP:OFF
Příklad:  TMP:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Povolení přenosu 
aktivace/obnovy  
tamperu

SMS
SMS text:
TMP:ON 
Příklad:  TMP:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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Zobrazení 
nastavení 
přenosu aktivace/
obnovy

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.

UPOZORNĚNÍ:   Textový popis aktivace/obnovy vstupu NESMÍ obsahovat znaky středník, pomlčka 
ani čárka.  

 
Více informací o nastavení textu SMS zprávy při aktivaci/obnově ochranného kontaktu naleznete 
v kapitole  9. OCHRANNÝ KONTAKT (TAMPER).

Systém lze nastavit tak, že v případě aktivace některého ze vstupů nebo ochranného 
kontaktu zavolá na přednastavené telefonní číslo uživatele (v továrním nastavení 
zakázáno). Pokud je tato volba nastavena, chová se systém následovně: 

a)  Zařízení vytočí telefonní číslo 1. uživatele. 
b)  Pokud volaný tento hovor přijme, uslyší v telefonu dění v místě instalace 

mikrofonu (je-li instalován). Po jedné minutě modul volání automaticky 
ukončí (viz kapitola 16. VZDÁLENÝ ODPOSLECH). 

c)  Na telefonní číslo 2. uživatele zařízení zavolá pouze v případě, že 1. uživatel:
• je nedostupný, má vypnutý mobilní telefon. 
• je nedostupný, nachází se mimo pokrytí signálem operátora GSM.
• má právě obsazeno, hovoří.
• nereaguje na vyzvánění - tato doba závisí na nastavení příslušné sítě 

GSM (v ČR cca 1 minuta). 
d)  Je-li splněna některá z podmínek v bodu c) zařízení volá na 2. telefonní číslo.
e)  Zařízení volá při každé události dle výše uvedeného algoritmu pouze jednou. 

Pokud tedy selže volání na obě telefonní čísla, systém volání již neopakuje. 
f)     Zařízení NEBUDE volat na druhé telefonní číslo v případě, že první volaný 

hovor odmítl.
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Pro nastavení/zrušení volání v případě aktivace (při obnově zařízení nevolá !) vstupu nebo 
ochranného kontaktu použijte některý z následujících způsobů.

Povolit volání  
v případě aktivace 
vstupu

SMS
SMS text:
CAZi:ON  
Hodnota: i – číslo vstupu, rozsah – [1... 2]. 
Příklad: CAZ1:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zakázat volání  
v případě aktivace 
vstupu

SMS
SMS text:
CAZi:OFF
Hodnota: i – číslo vstupu, rozsah – [1... 2]. 
Příklad: CAZ2:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Povolit volání  
v případě aktivace 
tamperu

SMS
SMS text:
TMP:ON
Příklad: TMP:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zakázat volání  
v případě aktivace 
tamperu

SMS
SMS text:
TMP:OFF
Příklad: TMP:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.



2828 CZ ESIM022 Uživatelský / 
instalační manuál v1.0

Zobrazení 
nastavení 
přenosu aktivace/
obnovy

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.

UPOZORNĚNÍ:   Informace o aktivaci/obnově vstupu Z2 NEJSOU odesílány, pokud je tento výstup 
nastaven do režimu pro teplotní senzor. Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole 8.2.2. 
Režim pro teplotní senzor.  
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11.  VÝSTUP

Zařízení je vybaveno jedním tranzistorovým výstupem v provedení otevřený kolektor. Tento  
výstup je určen pro ovládání libovolného elektronického zařízení nebo pro zapínání/vypínaní  
elektronického zabezpečení apod. 

Pokud je vstup Z2 nastaven do režimu pro teplotní senzor, je svorka výstupu (C1) použita pro napá-
jení teplotního senzoru a je na ní trvalé napájecí napětí +4V. Kvůli tomu není možno v této situaci  
funkci výstupu použít.  Více informací naleznete v kapitole  8.2.2. Režim pro teplotní senzor. 

Další informace o zapojení výstupu naleznete v kapitole 2.3. Schémata zapojení. 

 11.1  Pojmenování výstupu

Výstupu je možno přiřadit libovolné jméno (název) - obvykle podle toho, jaké zařízení výstup  
ovládá, např: Osvětlení. 

V továrním nastavení je výstup pojmenován Output. Pro editaci popisu použijte některou  
z uvedených metod.

Změna 
pojmenování 
výstupu

SMS
SMS text:
TOUT:out-name
Hodnota: out-name – max. 23 znaků pro popis 
Příklad: TOUT:Cerpadlo

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení názvu 
výstupu

SMS
SMS text:
STATUS
Příklad: STATUS

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

UPOZORNĚNÍ   Název výstupu NESMÍ obsahovat znaky středník, pomlčka ani čárka.  
Více o zobrazení systémových informací, které obsahují popis výstupu naleznete v kapitole  
13. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. INFO SMS. 
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11.2  Ovládání výstupu (ON / OFF)

V továrním nastavení je výstup neaktivní (OFF). Pro ruční zapnutí/vypnutí výstupu použijte něk-
terou z následujících metod.

Zapnutí výstupu 
(ON)

SMS
SMS text:
OUT:ON 
Příklad: OUT:ON 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Vypnutí výstupu 
(OFF)

SMS
SMS text:
OUT:OFF
Příklad: OUT:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
aktuálního stavu 
výstupu

SMS
SMS text:
STATUS
Příklad: STATUS

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

POZNÁMKA:    Po připojení modulu k napájení je výstup vždy ve stavu vypnuto  (OFF).

Více informací o zobrazení systémových informací, které obsahují stav výstupu, naleznete v kapi-
tole 13. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. INFO SMS.
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12.  ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTOR 
         A INFORMACE O STAVU HLAVNÍHO NAPÁJENÍ

Zařízení může být vybaveno záložním akumulátorem, který dokáže modul napájet až 12 hodin  
po výpadku hlavního napájení. Tento akumulátor je modulem každých 6 sekund testován a pokud 
je zjištěn některý z následujících provozních stavů, je tento stav reportován uživateli pomocí SMS 
zprávy:
• Battery connected – akumulátor je připojen a je v pořádku.
• Battery disconnected – akumulátor není připojen nebo je vadný.
• Low battery – napětí akumulátoru je 8V nebo méně.

V továrním nastavení je odesílání SMS zpráv o stavu akumulátoru zakázáno. Povolit je lze následu-
jícími způsoby.

Povolení 
SMS  “Battery 
Connected” 

SMS
SMS text:
BATCON:ON
Příklad: BATCON:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Nastavení jiného 
textu pro “Battery  
connected”

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zakázání 
SMS  “Battery 
Connected” 

SMS
SMS text:
BATCON:OFF
Příklad: BATCON:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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Povolení 
SMS  “Battery 
Disconnected”

SMS
SMS text:
BATDIS:ON
Příklad: BATDIS:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Nastavení jiného 
textu pro “Battery 
Disconnected”

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zakázání 
SMS  “Battery 
Disconnected”

SMS
SMS text:
BATDIS:OFF
Příklad: BATDIS:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Povolení SMS  
“Low Battery “

SMS
SMS text:
BLOW:ON
Příklad: BLOW:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Nastavení jiného 
textu pro  “Low 
Battery”

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.



3333ESIM022 Uživatelský / 
instalační manuál v1.0

Zakázání SMS  
“Low Battery “

SMS
SMS text:
BLOW:OFF
Příklad: BLOW:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Pokud během provozu zařízení dojde k výpadku hlavního napájení, je napájení modulu  
bez přerušení funkčnosti přepnuto na záložní akumulátor (je-li osazen). Zařízení kontrolu-
je přítomnost hlavního napájení každých 6 sekund a informuje uživatele pomocí SMS zprávy  
o každém výpadku/obnově.

V továrním nastavení jsou SMS zprávy o výpadku/obnově hlavního napájení zakázány. Povolit/
zakázat je tyto SMS zprávy možné některým z následujících způsobů.

Povolení SMS  
o ztrátě hlavního 
napájení

SMS
SMS text:
PWRLOST:ON
Příklad: PWRLOST:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Editace textu  
SMS o ztrátě 
napájení

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zakázání SMS  
o ztrátě hlavního 
napájení

SMS
SMS text:
PWRLOST:OFF 
Příklad: PWRLOST:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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Povolení SMS  
o obnově hlavního 
napájení

SMS SMS text:
PWRREST:ON
Příklad: PWRREST:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Editace textu  
SMS o obnově 
napájení

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zakázání SMS  
o obnově hlavního 
napájení

SMS SMS text:
PWRREST:OFF
Příklad: PWRREST:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
nastavených 
parametrů SMS 
zpráv  
o akumulátoru  
a napájení

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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13.  SYSTÉMOVÉ INFORMACE. INFO SMS

Všechny systémové informace mohou být vloženy do jedné SMS zprávy, která se nazývá Info SMS 
(také STATUS SMS). Tato zpráva může být uživateli odeslána na vyžádání - na tento požadavek 
systém odpoví SMS zprávou, která obsahuje následující informace: 
• Název (popis) systému. 
• Systémové datum a čas. 
• Síla signálu GSM.
• Teplota v místě instalace (vnitřní senzor na desce modulu).
• Název (popis) a stav výstupu (ON/OFF). 
• Stav/hodnota vstupu Z1. 
• Stav/hodnota vstupu Z2.

Vyžádání Info SMS
SMS SMS text:

STATUS
Příklad: STATUS

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

V továrním nastavení jsou všechny výše uvedené položky kromě názvu systému vyjmuty z Info 
SMS. Pro jejich vložení je třeba je povolit některým z uvedených způsobů.

Nastavení 
informací, které 
budou vkládány 
do Info SMS

SMS
SMS text:
TESTM:1;2;4;5;6;7;8 
Hodnota: 1 - název systému; 2 - systémové datum a 
čas; 4 - síla signálu GSM; 5 - teplota v místě instalace 
zařízení; 6 - popis a stav výstupu; 7 - stav/hodnota vs-
tupu Z1; 8 - stav/hodnota vstupu Z2. 
Příklad: TESTM:7;6;8;1;2

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
parametrů  
Info SMS

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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13.1  Periodická Info SMS

Systém lze nastavit tak, aby zprávu Info SMS odesílal automaticky v nastavené periodě. Pokud  
je periodické odesílání Info SMS povoleno, je továrně nastavený interval 1 hodina. Díky tomu má 
uživatel každou hodinu přehled o aktuálním stavu modulu. 

V továrním nastavení je periodické odesílání Info SMS zakázáno. Pro jeho povolení/zákaz popř. 
změnu nastavené periody použijte některou z uvedených konfiguračních metod.

Povolení 
periodické Info 
SMS a nastavení 
periody

SMS
SMS text:
TEST:frequen 
Hodnota: frequen – perioda, rozsah – [1... 1193046] 
hodin. 
Příklad: TEST:15550 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zákaz periodické 
Info SMS SMS

SMS text:
TEST:OFF 
Příklad: TEST:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

UPOZORNĚNÍ:    Před aktivací periodické Info SMS nastavte prosím správné datum a čas  
(viz kapitola 7. DATUM A ČAS), jinak bude systém odesílat Info SMS v nesprávném čase.
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14.  SYSTÉMOVÁ UPOZORNĚNÍ

SMS
Pokud dojde k systémové události, chová se zařízení následovně: 

a)  Zařízení odešle SMS zprávu o události na telefonní číslo 1. uživatele
b)  Pokud zařízení neobdrží do 20ti sekund potvrzení operátora GSM o doručení 

(doručenku), odešle SMS zprávu znovu na telefonní číslo 2. uživatele. 
Doručení SMS zprávy může selhat z následujících důvodů: 
• telefonní přístroj uživatele je vypnutý. 
• telefonní přístroj uživatele se nachází v místech, kde není k dispozici 

signál příslušného operátora GSM. 
c)  Zařízení se pokouší odeslat každou SMS zprávu uživateli pouze jednou. 

Pokud tedy selže odeslání SMS na obě telefonní čísla, systém její odesílání již 
neopakuje.

Následující tabulka popisuje všechny systémové události, na základě kterých (pokud je nas-
taveno) je odesílána příslušná informační SMS zpráva.

Pořadí Událost Popis 
1 Inicializace zařízení SMS zpráva je odeslána vždy po připojení zařízení k napájení. 

Pro nastavení této SMS zprávy použijte některou z níže 
uvedených metod.

2 Aktivace vstupu SMS zpráva je odeslána pokaždé, když je na vstupu Z1 nebo Z2 
vyhodnocena aktivační událost. Více informací naleznete  
v kapitole 10. VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ.

3 Obnova vstupu SMS zpráva je odeslána pokaždé, když je na vstupu Z1 nebo Z2 
vyhodnocena událost obnova. Více informací naleznete  
v kapitole 10. VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ.

4 Aktivace tamperu 
(ochranného 
kontaktu)

SMS zpráva je odeslána pokaždé, když dojde k aktivaci  
ochranného kontaktu (tamperu). Více informací naleznete  
v kapitole 10. VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ.

5 Obnova tamperu 
(ochranného 
kontaktu) 

SMS zpráva je odeslána pokaždé, když dojde k obnově 
ochranného kontaktu (tamperu). Více informací naleznete  
v kapitole 10. VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ.

6 Periodická  
informační  
SMS zpráva

Souhrnná informační SMS zpráva odesílaná uživateli vždy  
po uplynutí nastavené periody. Více informací naleznete  
v kapitole 13. SYSTÉMOVÉ INFORMACE. INFO SMS. 

7 Ztráta hlavního 
napájení

SMS zpráva je odeslána pokaždé, když dojde ke ztrátě hlavního 
napájení modulu (pouze je-li osazen záložní akumulátor). Více 
informací naleznete v kapitole 12. ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTOR 
A INFORMACE O STAVU HLAVNÍHO NAPÁJENÍ. 
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Pořadí Událost Popis

8 Obnova hlavního 
napájení

SMS zpráva je odeslána pokaždé, když dojde ke ztrátě hlavního 
napájení modulu (pouze je-li osazen záložní akumulátor). Více 
informací naleznete v kapitole 12. ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTOR 
A INFORMACE O STAVU HLAVNÍHO NAPÁJENÍ. 

9 Baterie připojena 
(Battery Connected)

SMS zpráva je odeslána v případě, že na svorkách pro záložní 
akumulátor je naměřeno napětí. Více informací naleznete  
v kapitole 12. ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTOR A INFORMACE  
O STAVU HLAVNÍHO NAPÁJENÍ.

10 Baterie odpojena 
(Battery Discon-
nected)

SMS zpráva je odeslána v případě, že na svorkách pro záložní 
akumulátor není naměřeno žádné napětí. Více informací 
naleznete v kapitole 12. ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTOR A INFOR-
MACE O STAVU HLAVNÍHO NAPÁJENÍ.

11 Nízký stav aku 
(Low Battery)

SMS zpráva je odeslána v případě, že na svorkách pro záložní 
akumulátor je naměřeno příliš nízké napětí. Více informací 
naleznete v kapitole 12. ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTOR A INFOR-
MACE O STAVU HLAVNÍHO NAPÁJENÍ.

12 Systém není funkční 
(Device Shutdown)

SMS zpráva je odeslána v případě, že je systém napájen  
ze záložního akumulátoru a napětí tohoto akumulátoru kleslo  
na 7,8V a je již vybitý. Po odeslání SMS zprávy se zařízení  
úplně vypne - pro nastavení této SMS zprávy použijte  
některou z níže uvedených metod.

13 Informace o teplotě 
(Temperature Info)

SMS zpráva je odesílána v případě, že teplota naměřená ex-
terním teplotním senzorem překročí některou z nastavených 
hranic MIN nebo MAX. Více informací naleznete v kapitole 
8.2.2. Režim pro teplotní senzor. 

14 Interní teplota SMS zpráva je odesílána v případě, že teplota naměřená 
teplotním senzorem integrovaným na desce modulu překročí 
některou z nastavených hranic MIN nebo MAX.  Více informací 
naleznete v kapitole  15. INTEGROVANÝ TEPLOTNÍ  
SENZOR. 
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V továrním nastavení je přenos SMS zprávy o inicializaci zařízení zakázán. Povolit/zakázat jej lze 
některým z uvedených způsobů.

Povolení SMS 
o inicializaci 
zařízení a editace 
jejího textu 

SMS
SMS text:
SSMS:start-text 
Hodnota: start-text – max. 23 znaků pro popis. 
Příklad: SSMS:ESIM022 chata spusten 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zákaz SMS 
o inicializaci 
zařízení

SMS
SMS text:
SSMS:OFF
Příklad: SSMS:OFF 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

V továrním nastavení je přenos SMS zprávy o hrozícím odpojení modulu od vybitého záložního aku-
mulátoru zakázán. Povolit/zakázat jej lze některým z uvedených způsobů.

Povolení SMS o 
hrozícím vyřazení  
z provozu

SMS
SMS text:
ALLOFF:ON
Příklad: ALLOFF:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Editace  SMS o 
hrozícím vyřazení  
z provozu

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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Zákaz SMS o 
hrozícím vyřazení  
z provozu

SMS
SMS text:
ALLOFF:OFF
Příklad: ALLOFF:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
nastavených 
parametrů

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

UPOZORNĚNÍ:    Text v SMS o startu zařízení a hrozícím vyřazení z provozu NESMÍ obsahovat znaky 
středník, pomlčka ani čárka. 

Více informací o způsobu informování uživatelů v případě aktivace/obnovy vstupu nebo ochran-
ného kontaktu (tamperu) naleznete v kapitole 10. VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ.
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15.  INTEGROVANÝ TEPLOTNÍ SENZOR

Modul obsahuje teplotní senzor, který je integrován na desce. V továrním nastavení je tento  
detektor povolen a informuje uživatele pomocí SMS zprávy o poklesu okolní teploty pod  
nastavenou mez MIN (továrně -10 °C) nebo přes horní hranici MAX (továrně 25 °C).

Zakázat/povolit informační SMS o překročení nastavených teplotních hranic integrovaného 
teplotního senzoru je možné některým z uvedených způsobů.

Zakázat/povolit 
integrovaný 
teplotní senzor

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.

 

Nastavení hranic 
MIN a MAX  
pro integrovaný 
teplotní senzor

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.

 

Zobrazení 
nastavených 
parametrů

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.
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16.  VZDÁLENÝ ODPOSLECH

Modul ESIM022 podporuje funkci vzdáleného odposlechu. K modulu je možno připojit mikro-
fon (volitelné příslušenství), díky němuž může uživatel ve svém telefonu slyšet co se dějě  
ve střeženém prostoru. Funkce odposlechu je aktivována těmito způsoby: 

• Modul zavolá uživateli v případě aktivace některého vstupu nebo tamperu a u živatel tento 
hovor přijme (viz také kapitola 10. VYROZUMĚNÍ O POPLACHU/OBNOVĚ). 

• Uživatel zavolá na telefonní číslo SIM karty v modulu - modul toto volání přijme a aktivuje 
mikrofon. 

V obou výše uvedených případech je tato  “konverzace” omezena na 1 minutu, poté je hovor au-
tomaticky ukončen. 

V továrním nastavení je funkce “Odpověď na zavolání” povolena, (tzn. aby modul přijmul hovor uži-
vatele a aktivoval mikrofon). Pro zakázání této funkce nebo pro úpravu nastavené citlivosti mikro-
fonu (továrně hodnota 12) použijte některou z uvedených konfiguračních metod.

Zakázat funkci 
Odpověď  
na zavolání

SMS
SMS text:
ANSWER:OFF
Příklad: ANSWER:OFF

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Povolit funkci 
Odpověď  
na zavolání

SMS
SMS text:
ANSWER:ON
Příklad: ANSWER:ON

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.
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Nastavení 
citlivosti 
mikrofonu

SMS
SMS text:
MIC:mg
Hodnota: mg – citlivost mikrofonu, rozsah - [1... 15]. 
Příklad: MIC:10 

Config 
Tool

Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-
račního programu ELDES Configuration Tool.

Zobrazení 
nastavených 
parametrů

Config 
Tool Tato operace může být provedena z PC pomocí konfigu-

račního programu ELDES Configuration Tool.
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17.  TECHNICKÁ PODPORA
 

17.1  Problémy a jejich možná řešení

Problém Možná příčina

LED kontrolka nesvítí ani nebliká · Nízké napájecí napětí (pokud není záložní aku)

· Chybí hlavní napájení   (pokud není záložní aku)

· Chyba procesoru

Po výpadku hlavního napájení zařízení 
přestane pracovat

· Není připojen záložní akumulátor

· Záložní akumulátor je vadný a musí být vyměněn

· Záložní akumulátor je vybitý

· Závada v obvodu správy záložního zdroje

Zařízení neposílá žádné informační  
ani konfigurační SMS zprávy 

· Na SIM kartě není dostatečný finanční kredit 

· Není k dispozici signál používané sítě GSM

· Telefonní číslo uživatele je zadáno chybně

· Telefonní číslo uživatele není zadáno

Systém odpovídá SMS zprávou  
“Wrong syntax” 

· Doručený SMS příkaz není ve správném tvaru

· Doručená zpráva obsahovala mezeru(y) před textem

Pokud si nevíte rady a nepomohl Vám ani tento manuál, kontaktujte, prosím, svého doda-
vatele. Aktuální informace a kontakty naleznete na stránkách výrobce nebo distributora  
(www.alarmprodej.cz)

 17.2  Reset modulu na tovární hodnoty

1. Odpojte hlavní napájení, USB kabel a záložní akumulátor (je-li osazen).

2. Stiskněte a držte tlačítko RESET.

3. Připojte USB kabel nebo připojte hlavní napájení.

4. Vyčkejte, dokud LED kontrolka 4x nezabliká. 

5. Uvolněte tlačítko RESET. 

6. Parametry jsou zresetovány na tovární hodnoty. 
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 17.3  Aktualizace firmware lokálně přes USB

1.  Odpojte napájení modulu i záložní akumulátor (je-li osazen).

2.  Propojte jumper označený FW.

3.  Připojte zařízení pomocí USB kabelu k počítači.

4.  Na ploše PC vyskočí nové okno (jako při připojení USB flash paměti), v tomto okně je pouze 
jediný soubor s příponou .bin. Pokud se nové okno neobjeví, zkuste prohledat složku “Tento 
počítač” a najít nový disk (CRP DISABLED drive). 

5.  Smažte .bin soubor na tomto “novém disku”. 

6.  Nakopírujte soubor s novým firmware do této složky. 

7.  Odpojte USB kabel. 

8.  Rozpojte jumper označený FW. 

9.  Firmware je aktualizován. 

POZNÁMKA:     Po provedení aktualizace je silně doporučeno resetovat systém na tovární hodnoty.
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18.  SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Napájecí zdroj (adaptér)  DS18S20 - teplotní senzor

Mikrofon
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Copyright © “ELDES UAB” & ALARM PRODEJ.CZ, 2013. All rights reserved 

Překlad tohoto manuálu je dílem ALARM PRODEJ.CZ se svolením ELDES UAB a je 
jeho duševním vlastnictvím. Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno kopírovat  
a rozšiřovat informace z této české mutace dokumentu nebo je předávat třetí 
straně bez písemného svolení ALARM PRODEJ.CZ. Změny v textu nebo vyobrazení 
vyhrazeny.  GSM modul ESIM022 je držitelem prohlášení o shodě dle Směrnice 
1999/5/EC. 

Tento symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), kterým je produkt 
nebo jeho části včetně dokumentace označen, znamená, že nesmí být po ukončení své 
životnosti likvidován spolu s běžným komunálním odpadem, ale musí být odevzdán 
v souladu s ochranou životního prostředí v určených recyklačních střediscích. Více 
informací o tom, jak nakládat s takto označeným odpadem získáte u svého prodejce 
nebo místně příslušném úřadě, spravujícím obor životního prostředí.
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