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OPIS MODULA 
GSM/GPRS komunikator omogoča upravljanje z SMS sporočili in komunikacijo z dežurnimi 
centri ter simulacijo analogne linije v primerih, kjer področje ni pokrito s stacionarnim 
telefonskim omrežjem, GSM omrežje pa je dosegljivo. GSM podpira Contact ID protokol. 
Delovanje vmesnika je v veliki meri odvisno od pokritja GSM omrežja, zato je pred montažo 
potrebno preizkusiti delovanje v določenem prostoru (za določitev najbolj primerne lokacije). 
GSM ima 4 vhodne linije, ki so lahko uporabljene za aktiviranje SMS in/ali Contact ID 
komuniciranja (alarm panike, periodično sporočilo).  
GSM ima 4 izhode (PGM), ki so lahko nastavljeni za upravljanje hišnih aplikacij z oddaljene 
lokacije ali pa se lahko uporabljajo za signaliziranje stanja.  
Zaradi karakteristik GSM omrežja, lahko GSM funkcionira le kot GSM vmesnik in se ne more 
uporabiti kot modem za fax/podatkovno komuniciranje ali za telefonsko servisiranje. 
GSM je shranjen v kovinskem ohišju s sabotažno zaščito, ki vsebuje statusne LED diode. 
 



Navodila	za	vgradnjo,	programiranje	in	uporabo	GS‐3055‐I	komunikatorja		

MOBICOM	d.o.o.,	Borovec	23,	1236	Trzin,	www.mobicom.si 4 

 

DELI GSM/GPRS KOMUNIKATORJA 
 

1. kovinsko ohišje 
2. GSM antena 
3. matica vijaka GSM 

antene 
4. luknja za pričvrstitev 

modula 
5. konektor za GSM 

anteno 
6. SIM kartica 
7. LED diode 
8. kratkostičniki za 

nastavitev polnjenja 
akumulatorja JP3 

9. kratkostičnik za 
nadgradnjo GSM 
modula (ne 
spreminjajte) 

10. konektor RS-232 
11. sabotažno stikalo za 

sprednji pokrov 
12. plošča s terminali 
13. konektor za baterijo 
14. vhod za kabel 
15. ozemljitveni kabel 
16. 12V – 1.2Ah baterija (ni 

priložena) 
17. GSM modul 
18. držalo za SIM kartico 
 

Slika 1 

LASTNOSTI 
 
 simulira analogno linijo 
 avtomatsko preklopi na GSM omrežje v 

primeru prekinjene analogne linije (izpad 
linije) 

 upravlja in signalizira vhodno/izhodne 
klice 

 prikazovalnik GSM signala 
 4 programabilni OC izhodi 
 12V – 1.2Ah baterija (ni priložena) 
 sabotažna zaščita 
 prenapetostna zaščita analogne linije 
 dvojno področje delovanja (dve frekvence) 
 4 alarmni vhodi 
 SMS obveščanje 
 Podpora Contact ID formatu pri prenosu 

alarmnih sporočil centrale preko GPRS 
omrežja 

 Sprejem GPRS signalov s Sur Gard 
System II in III sprejemnikom 

 13 SMS sporočil (2 sporočila na vhodno 
linijo in 5 sporočil stanja) 

 pošiljanje SMS sporočil na 8 telefonskih 
številk (maksimalno 20 številk od 1 do 9)  

 klicanje 4 telefonskih številk   
 vnos do 95 telefonskih številk 

(maksimalno 20 številk od 1 do 9) za 
daljinsko upravljanje OC izhoda 

 daljinsko upravljanje OC izhoda preko 
SMS-a in/ali preko telefona s 
prepoznavnostjo klicatelja 

 
* OC – open collector (odprt kolektor) 
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 
Napajalna napetost:  .................................... 13.8V DC 
Maksimalna tokovna poraba: ....................... 700mA ali 120mA odvisno od nastavitve J3 
Zahtevan akumulator: .................................. 1.2Ah, /12V 
Poraba ob mirovanju: ................................... 125mA 
Poraba ob oddaji: ......................................... 450mA 
Programabilni izhodi:.................................... 4, NO, 50mA 
Frekvenca delovanja: ................................... 850/1900MHz 
Ojačanje antene: .......................................... 1.5dB 
Možnost dodatne antene: ............................. kit do 15m 
Maks. upornost zanke na liniji: ..................... 1Kohm 
Maks. število paralelnih naprav na liniji: ....... 2 
Temperatura delovanja: ............................... +5° do +40° 
Dimenzije (mm): ........................................... 138 x 224 x 55 
Teža (brez baterije):  .................................... 900g 
 

PRIKLOP KOMUNIKATORJA 

 
Slika 2 
Poraba GSM vmesnika je lahko 120mA ali 700mA, odvisno od nastavitve JP3 (tokovni 
omejevalnik). Če nastavite JP3 GOR potem je tokovna poraba 120mA. S tem ste vključili 
tokovni omejevalnik. Preostali del toka komunikator vzame iz akumulatorja. Pogoj je uporaba 
akumulatorja. Nastavitev ni primerna za sisteme, kjer komunikacija traja več časa. Če je JP3 
DOL (tovarniška nastavitev) potem je poraba vmesnika 700mA. 
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INSTALACIJA GS3055 
 
GS3055 naj bo lociran v varnem, suhem prostoru, oddaljen od radijskih oddajnikov, brezžičnih 
routerjev in podobnih naprav. 

Preizkusite sprejem v GSM omrežju pred samo montažo GSM vmesnika na predvideno 
mesto. 

 
1. Odstranite vse 4 vijake in nato kovinsko ohišje. 
2. Pritrdite anteno [2] (preverite ali je matica [3] močno pritrjena). 
3. Z uporabo konektorja [5] priklopite GSM modul [17]. OPOZORILO! Za priklop uporabite 

izvijač in nežno potisnite kabel v modul 
4. Z uporabo zadnjega dela ohišja označite lokacijo vijakov. 

Pred vrtanjem lukenj preverite vode kablov in vodovodne cevi. 
5. Z uporabo vijakov (niso priloženi) zmontirate zadnji del ohišja na steno. 
6. Položite kable in jih nato povlečite skozi vhod za kabel [14]. 
7. Vstavite SIM kartico [6] (sprednja stran naj bo obrnjena na dol) v držalo SIM kartice, kot je 

prikazano na plošči vmesnika. 

Funkcija vnašanja PIN kode SIM kartice mora biti izključena. 
8. Dokončajte priklope na plošči s terminali [12]. 
9. Z uporabo 4 vijakov in tesnila ponovno pritrdite sprednji pokrov [1] na zadnji del ohišja. 

PRIKLOP GSM MODULA 
Slika 2 prikazuje tipični diagram priklopa posameznih priključkov. 
 

(1) 
Ozemljitev Ta terminal mora biti priklopljen na Mains Earth (napajalna ozemljitev). 

LE(2-3) Zunanja 
telefonska 
linija 

Priklop na na dovodno analogno linijo. 

LI(4-5) Notranja 
telefonska 
linija 

Priklop na terminale telefonskih naprav oz. na dovod alarmne centrale (ring, 
tip). 

(6,14) Negativno Napajanje. 

O1(7), O2(8), 
O3(9), O4(10) 

Programabilni 
Open-Collector 
(OC) izhodi:

Te izhodi so lahko aktivirani s programiranimi dogodki (avtomatski način) ali z 
SMS tekstovnimi sporočili (daljinski način). Maksimalna tokovna obremenitev 
OC izhoda naj ne presega 50mA. 

+OC(11) Skupni 
terminal za 
Open-Collector 
(OC) izhode 

Skupni napajalni terminal (12V DC - 200mA) za vse programabilne OC 
izhode (01, 02, 03, 04). 

AS(12-13) Sabotaža Ta dva terminala sta zaporedno priklopljena na sabotažno stikalo [11]. Zaprt 
bo, ko bo GSM pravilno zaprt in se odpre, ko je odstranjen sprednji pokrov 
vmesnika. 

L1(15),L2(16), 
L3(17), L4(18) 

Digitalni vhodi Aktivacija lahko sproži komunikacijo z nadzornim centrom (ContactID) ali 
SMS javljanje. 

12V(19-20) GSM napajanje Priklop napajanja GSM vmesnika. (poraba 700mA ali 120mA, odvisno od 
nastavitve JP3) 

 

GSM mora biti priklopljen na 13.8V napajanje in na rezervno napajanje. Ta naprava mora 
biti ozemljena (glej Sliko 2). 

Po poteku življenske dobe baterije, jo odvržite v zato namenjene zbiralnike.  
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INDIKACIJSKE LED DIODA 
 
GSM vmesnik ima 4 statusne LED diode. 

Zgornji dve diodi bosta utripali med zagonom in programiranjem modula.  
 
Opis delovanja statusnih LED diod komunikatorja:  
 

 RED (rdeča) – Ta LED dioda, ki normalno ne sveti, bo pričela utripati v primeru napake. 
LED dioda bo zagorela v roku 3 minut v primeru napake GSM komunikatorja ali ko ni GSM 
omrežja. Ob priklopu napajanja, sistem preveri možne napake, ki jih javi s pomočjo utripanja 
diode – sistem najprej prikaže napako največje prioritete in potem ostale, po sledečem vrstnem 
redu: 
1 utrip: napaka akumulatorja (akumulatorja ni ali slaba kapaciteta) 
2 utripa: napaka signala ali SIM kartice 
3 utripi: napaka GSM omrežja 
4 utripi: moč signala GSM omrežja je slaba 
5 utripov: za uporabo v prihodnje 
6 utripov: sprejemnik v nadzornem centru ni na voljo 
7 utripov: napaka napajanja 
8 utripov:  napaka nadzornega sprejemnika  
Ni utripov:  Ni napak 
 

YELLOW (rumena) – Ta LED dioda bo svetila, ko vmesnik preklopi na GSM omrežje 
(zaradi izpada oz. prekinitve analogne telefonske linije). Ta LED dioda bo počasi utripala v 
primeru vhodnega ali izhodnega klica (neodvisno od stanja analogne telefonske linije). Dioda 
utripa hitro 1 x v primeru oddaje preko GRPS in 2 x v primeru sprejema preko GPRS. 
 

GREEN (zelena) ZGORNJA – Ko ta LED dioda sveti , pomeni, da je signal omrežja dober. 
Ta LED dioda bo zasvetila samo takrat, ko sveti tudi druga GREEN (zelena) LED dioda. 
 

GREEN (zelena) SPODNJA – Če ta LED dioda ne sveti in sveti rdeča LED dioda pomeni, 
da ni omrežja (NO SERVICE - NI OMREŽJA). Ta LED dioda bo utripala v primeru slabšega 
signala omrežja in v tem primeru je možna samo komunikacija preko SMS sporočil. Če ta LED 
dioda sveti, pomeni da bo GSM vmesnik lahko upravljal vse telefonske komunikacije. 

PRINCIP DELOVANJA 
1. Simulacija analogne linije 

Simulacija analogne telefonske linije zagotavlja komunikacijo preko GSM omrežja v primeru 
izpada analogne zemeljske telefonske linije. V primeru, da napetost na priključku (LE) pade pod 
3V za čas med 15 do 45 sekund (odvisno od naprave, ki je priključena na LI terminal), 
komunikator preklopi linijo na GSM omrežje za 15 minut. Po preteku 15 minut, komunikator 
preveri: 
- ali je zemeljska analogna linija prisotna (preklop priključene naprave na zemeljsko linijo) 
- če zemeljske linije še vedno ni (sistem nadaljuje s simulacijo preko GSM) 
 
Preklop ni mogoč med klicem, simulacija analogne linije omogoča napetost za prihajajoče klice 
in dekodiranje DTMF klicanja. 
 
Komunikator ne more dekodirati pulznega klicanja! 
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Function Priority – prednostna funkcija (izbrana med fazo programiranja) bo določila, kako naj 
GSM upravlja komunikacijo (SMS in Contact ID) in klice telefonske naprave, priklopljene na 
terminal LI. 

2. Funkcija SMS  
Ta način delovanja omogoča GSM vmesniku pošiljanje tekstovnih SMS sporočil na 8 
telefonskih številk. Sporočila so lahko pogojena/združena z naslednjimi dogodki: 
 
o Alarmni signali na 4 programabilnih vhodih: 2 predhodno nastavljena sporočila – Alarm 

(alarm) in End of alarm (konec alarma) 
o Test analogne linije: 2 predhodno nastavljena sporočila – Line Down (izpad linije) in Line 

restored (ponovno vzpostavljena linija) 
o Test napajanja: 2 predhodno nastavljena sporočila – Trouble (motnja) in Trouble clear 

(motnja odpravljena) 
o Periodično sporočilo - test: pošiljanje enega sporočila v rednih presledkih 

SMS sporočilo bo poslano na programirano telefonsko številko, ki se pojavi posamezni 
dogodek. 
 

3. Način Contact ID 
Ta način delovanja bo GSM vmesniku omogočil klic na dežurni center. Dogodki so generirani z 
uporabo vhodov L1-L4.  
o Alarmni signali na 4 programabilnih vhodnih linijah: zahteva Event Codes (kode 

dogodkov) in Customer Account Codes (šifra objekta uporabnika) 
o Statusni signal s šifro objekta uporabnika 

 Test analogne linije  
 Test napajanja 
 Mesto dohodnih klicev je polno 
 Periodično poročanje (poslano v rednih presledkih, veljavni vnos od 1 do 999999 minut) 

Contact ID klic bo generiran, ko se pojavi posamezni dogodek. 

Prednostne funkcija 

Prednostno simulirana analogna linija 
Če naprava, priklopljena na LI terminale (npr. alarmna centrala), poskuša uporabiti linijo, bo 
GSM komunikator prekinil vse svoje komunikacije, da bo lahko poslal klic, ki ga želi poslati 
priklopljena naprava. GSM komunikator bo nadaljeval prekinjeno komunikacijo, ko bo 
priklopljena naprava sprostila linijo. 
 
Prednostni SMS ali Contact ID dogodek 
Če naprava, priklopljena na LI terminale (npr. alarmna centrala), uporablja GSM omrežje (preko 
komunikatorja), se v primeru, ko se pojavi z dogodkom povezan SMS ali Contact ID, 
komunikator prekine vse klice in pošlje SMS sporočilo ali Contact ID poročilo, ki ga želi poslati 
priklopljena naprava. 
 
Prednostni Contact ID dogodek 
Če se sočasno pripeti nekaj dogodkov, bodo sporočila poslana v časovno urejenem vrstnem 
redu. Če je dogodek povezan s Contact ID poročilom in SMS komunikacijo, ima prednost 
Contact ID poročilo. 
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AKTIVIRANJE IZHODOV 
Komunikator ima 4 OC izhode, ki so lahko nastavljeni »Avtomatsko« (izhodi s to lastnostjo bodo 
aktivirani z določenim povezanim dogodkom) ali »Daljinski nadzor« (izhodi s to lastnostjo so 
lahko aktivirani z oddaljene lokacije s pošiljanjem SMS-a ali telefonskim klicem z določene 
številke). 

Avtomatsko aktiviranje/deaktiviranje izhodov 
OC izhodi so lahko aktivirani avtomatsko ob sledečih dogodkih: 
 
o Napaka analogne linije (izpad linije) 
o Napaka GSM komunikatorja 
o Napaka GSM omrežja (omejeno/ni omrežja)  
o Napaka napajanja 
o Vhodni klic 
o Izhodni klic 
o Programiranje z oddaljne lokacije 
o Napaka prenosa dogodkov (FTC) 

Ko je OC izhod avtomatsko aktiviran, ne bo povrnjen v stanje pripravljenosti, dokler ne bodo 
vsi povzročitelji aktiviranja zbrisani. 
 
Upravljanje izhodov z oddaljene lokacije 
 
OPOZORILO! Za daljinsko aktiviranje/deaktiviranje izhodov mora biti komunikator 
priključen na napajanje vsaj 5 minut. 
 
OC izhodi so lahko programirani kot BISTABILEN (aktiviranje/deaktiviranje s pomočjo SMS 
sporočila ali klica iz preprogramirane telefonske številke) ali MONOSTABILEN (aktiviranje s 
pomočjo SMS sporočila ali klica iz preprogramirane telefonske številke). Ko je monostabilen 
izhod aktiviran, se ne bo deaktiviral, dokler ne poteče programiran čas delovanja. Vsak izhod je 
lahko nastavljen tako, da pošlje povratni signal oz. informacijo uspešne aktivacije preko 
telefonskega klica ali SMS sporočila. 

Za nadaljne informacije, ki se nanašajo na geslo za dostop in poimenovanje izhodov, 
preberite dodatno programiranje v odstavku Mapa »Outputs Page«. 
 
Bistabilni izhodi 
Bistabilni OC izhodi so lahko aktivirani na dva načina: 
1. S pošiljanjem SMS tekstovnega sporočila (bodite pozorni na velikost črk), ki vsebuje 

pristopno geslo (Access Code), pozicionirano med znakoma # in ime izhoda (Output Label – 
npr. vrata), kateremu sledi znak =ON: 

 
#ACCESSCODE#OUTPUTLABEL=ON (primer: #AZ55#GATE=ON), kjer je AZ55 geslo za 
proženje izhoda, GATE pa ima izhoda 
 

2. Z brezplačnim klicem s predhodno programirane številke z oddaljene lokacije. VMESNIK bo 
aktiviral izhod brez sprejema klica – torej ni nobenih stroškov. 
 

Bistabilni OC izhodi so lahko deaktivirani s pošiljanjem SMS tekstovnega sporočila (bodite 
pozorni na velikost črk), ki vsebuje pristopno kodo (Access Code), pozicionirano med znakoma 
# in ime izhoda (Output Label – npr. vrata), kateremu sledi znak =OFF: 

#ACCESSCODE#OUTPUTLABEL=OFF (primer: #AZ55#GATE=OFF) 
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Monostabilni izhodi 
 
Monostabilni OC izhodi so lahko aktivirani na dva načina: 
1. S pošiljanjem SMS tekstovnega sporočila (bodite pozorni na velikost črk), ki vsebuje 

pristopno kodo (Access Code), pozicionirano med znakoma # in ime izhoda (Output Label – 
npr. vrata), kateremu sledi znak =ON ali =OFF: 
#ACCESSCODE#OUTPUTLABEL=ON 
#ACCESSCODE#OUTPUTLABEL=OFF 

3. Z brezplačnim klicem s predhodno programirane številke z oddaljene lokacije. VMESNIK bo 
aktiviral izhod brez sprejema klica – torej ni nobenih stroškov. 

4.  

Monostabilni OC izhodi se avtomatsko deaktivirajo (ugasnejo), ko poteče programiran čas. 

PROGRAMIRANJE GSM KOMUNIKATORJA 
 

 Če bo GSM komunikator uporabljal vse SMS funkcije, uporabite 32K SIM kartico (ali 
več), ki zadrži najmanj 20 tekstovnih sporočil. 

 Izključite telefonsko linijo pred priklopom računalnika in RS232 priključka 
 
 
 

Db9 ženski konektorDb9 ženski konektor

7 žilni oklopljen kabel

 
Slika 3 – Null-Modem kabel za programiranje preko PC-ja 
 
Ta odstavek obsega navodila za programiranje komunikatorja z uporabo programske opreme 
GS3055 Console Software. Ta metoda programiranja zahteva priklop Null-Modem kabla (glej 
sliko 3) na RS232 vhod [10] na GSM vmesniku in na računalnik na COM port. 
Ko je Null-Modem kabel priklopljen, namestite COM port računalnika preko menija in sicer 
preko opcije Settings (nastavitve)  Serial Port. 
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Pregledovanje nastavitev GSM vmesnika 
Za pregled nastavitev GSM komunikatorja, uporabite v meniju opcijo 
Programming (programiranje)  Upload (naloži). 
 

Prenos nastavitev na GSM komunikator 
Ko je programiranje končano (ali ko je naloženi arhiv z že obstoječimi 
podatki spremenjen), prenesite podatke na GSM komunikator z 
uporabo opcije Programming  Download (prenos).  

 

Ob zagonu programske opreme 

 
Ob zagonu programske opreme se prikaže glavno okno, ki ima na 
levi strani prikazani dve mapi. 
 

 Folders (Mape): Ta mapa vam bo omogočil klik na različne 
možnosti programiranja in nadzora. 

 Customers (Stranke): Ta mapa vam bo omogočila izbris ali 
obnovo podatkov o konfiguraciji posameznih strank, kot 
sledi: 
1. Z uporabo desne tipke na miški kliknite na ime stranke. 
2. Kliknite na »Load« prenos podatkov s trdega diska, 

kliknite »Delete« za izbris konfiguracije podatkov. Z 
dvojnim klikom na ime polja lahko naložite konfiguracijo 
podatkov. S klikom v glavo kolone, lahko naredite 

seznam strank po abecedi ali po naročniških kodah. 

 Za pričetek konfiguracije novih strank, kliknite na »File 
(datoteka)  New (nova stranka)« in nato izberite napravo (npr. 
GSM) iz seznama proizvodov v zaporednem oknu (bodite pozorni na 
verzijo). 

Mapa »Telephone« 
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Telefonska mapa oz. telefonski imenik vsebuje 95 telefonskih številk. 

Prvih osem številk v telefonskem imeniku bo uporabljenih tudi za SMS funkcije. 
 
Telefonske številke 
□ »Description« (Opis): vpišite alfanumerični niz, ki lahko vsebuje do 20 znakov – npr. 

lastnika vpisane telefonske številke. 
□ »Number« (Številka): vpišite telefonsko številko, ki lahko vsebuje do 20 znakov (sprejeta 

bodo samo števila od 0 do 9 in znak +). 
□ »Remote Control Numbers« (Številke z možnostjo kontrole izhodov): izberite telefonske 

številke, ki bodo lahko izvajale kontrolo na izhodih 1, 2, 3 in 4 preko telefona. Telefonske 
številke ne morejo biti izbrane v odprti formaciji, kar pomeni; če sta izbrani telefonski številki 1 
in 6 izbrani, bodo avtomatsko izbrane tudi telefonske številke 2, 3, 4 in 5.  

□ »Dial« (SMS upravljanje): ta kolona prikazuje katere telefonske številke imajo možnost 
pošiljanja kontrolnega SMS sporočila. Kolona se avtomatično zapolni, ko izpolnite možnosti 
SMS pozivnika (SMS dialer). 
 

»Prefix« (Predpona) 
POMEMBNO: GSM bo uporabil predpono za vse telefonske številke, ki so vnešene preko 
funkcije »GSM Interface Function (funkcija GSM vmesnika)«. 
Če je potrebno, v to polje vpišite predpono (maksimalno 4 številke od 0 do9). Če ni zahtevana 
predpona, pustite to polje prazno. 
 
»Digit to Remove« (odstrani znak) 
Kadar je komunikator povezan z alarmno centralo, ki kliče preko telefonske centrale, se 
telefonska številka, ki je programirana v alarmno centralo programira tudi z izhodno številko za 
zunanjo linijo (ton izbiranja proste linije, ponavadi en znak). Ker za klic preko GSM omrežja ta 
znak ni potreben, mora biti odstranjen iz niza, ki tvori klicno telefonsko številko. V to polje 
vnesete število znakov, ki naj bodo odstranjeni. (npr. če se za ton proste linije zahteve 9, 
vnesite v polje 1, če se zahteva 01, vnesite v polje 2). 
 
Kadar je alarmna centrala povezana z GSM komunikatorjem bodite pozorni tudi pri vnosu 
omrežne skupine. Ker je vnešena v alarmni centrali, je ne vnašajte ponovno pri programiranju 
številk GSM komunikatorja. 
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Mapa »SMS Dialler«  

 
 
Omogoča vam programiranje funkcije in tekstovnega sporočila SMS pozivnika ter nastavitev 
»Special Functions« (posebnih funkcij) prvih treh vhodov. 

Konfiguracija podatkov na tej strani zadeva prvih osem telefonskih številk vpisanih v mapi 
»Telephone«. 
 
Glavno okno 
Kolona na levi strani glavnega okna prikazuje dogodke, kateri (če je funkcija programirana) 
bodo poslali dva SMS tekstovna sporočila: enega ob aktiviranju in drugega ob obnovitvi (Reset 
dogodka). Periodično SMS tekstovno sporočilo lahko pošlje samo sporočilo aktiviranja. 
 
□ »Active state«: (ta kolona prikazuje način proženja 4 alarmnih vhodov), izberite polariteto 

vhodov Standby N/O-Normaly Open in N/C-Normaly Closed. 
□ »Telefonske številke«: kliknite v kontrolni kvadratek številke in tako boste v primeru, da se 

pojavi dogodek, poklicani.  
□ »SMS«: napišite sporočilo Aktiviranja in/ali Obnovitve, ki se bo pošiljalo, ko se bo pojavil 

dogodek (maksimalno 100 znakov). Če ni zahtevano nobeno sporočilo, pustite ta predel 
prazen. 

□ »Spec«: če je ta opcija omogočena, bodo spremembe na vhodih 1, 2 in 3 povzročile 
določeno akcijo namesto klica. Dva dogodka sta lahko nastavljiva za vsak vhod, glej tabelo: 
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Številka vhoda Izbor Specialne funkcije 

1 A Preklop na GSM 
2 A Omogočeno/onemogočeno periodično sporočilo

 Če je ta opcija izbrana – in je vhod 2 ves čas v 
alarmnem stanju (unbalance), bo GSM poslal 
periodično sporočilo v rednih presledkih (v 
skladu z vrednostmi v odstavku »Periodično 
sporočilo«).  

 Če se vhod 2 vrne v mirujoče stanje (standby – 
unbalanced), GSM ne bo poslal testnega 
sporočilo. 

 B Pošlji periodično sporočilo zdaj 
Če je izbrana ta opcija, bo GSM takoj poslal 
periodično sporočilo in pričel s štetjem intervala med 
sporočili 

3 A Briši spomin klicev in dogodkov 
 B Obnovitev rezerviranih izhodov na Standby 
 
»Priority« - način delovanja 
Ta možnost vam omogoča izbor prednosti delovanja GSM komunikatorja oz. način priklopa:  
-Interface – vmesnik (tovarniško)  
-SMS Dialler – SMS pozivnik / Contact ID Communicator – Contact ID komunikator. 
 
»Periodic message« – testni prenos 
Ta možnost vam bo omogočil nastavitev opcije »periodičnih sporočil«. 
□ Datum prvega testnega sporočila: izberite datum prvega testnega sporočila. 
□ Ura prvega testnega sporočila: izberite uro prvega testnega sporočila. 
□ Interval: vpišite interval med posameznimi testnimi sporočili (DD-HH-MM; dan-ura-minuta). 

Za dneve lahko vpišite možnost od 0 do 693. 

POZOR: Če je vhod 2 označena kot Specialna funkcija (kolona A), bo pošiljanje testnega 
sporočila odvisno od stanja na vhodu 2 (obrnite se na tabelo »Specialne funkcije«). Če se to 
pojavi, bosta datum in ura testnega sporočila nepomembna. 
 
»Pay As you Go Ballance Message«-- Predplačniške kartice – sporočanje stanja 

OPOMBA: Dobavitelj ne bo prevzel odgovornosti za nedelovanje GSM komunikatorja v 
primeru izteka kredita na predplačniški kartici. 

V primeru, da je ta funkcija omogočena bo poslano SMS tekstovno sporočilo o stanju računa na 
prvo programirano številko iz liste. SMS sporočilo o stanju kredita na računu bo poslano po 
določenem številu telefonskih klicev. 
 



Navodila	za	vgradnjo,	programiranje	in	uporabo	GS‐3055‐I	komunikatorja		

MOBICOM	d.o.o.,	Borovec	23,	1236	Trzin,	www.mobicom.si 15 

 

Mapa »Outputs« - programiranje izhodov 

 
Nastavitev izhodov 
□ »Polarity« - polariteta: izberite polariteto izhoda: H-Normally Open – normalno odprt, L-

Normally Closed – normalno zaprt. 
□ »Land Line Trouble, GSM trouble« - za izpad analogne linije, napak v GSM-u, itd.: 

izberite dogodke, ki bodo aktivirali izhode. 
□ »Reserved Output« - rezerviran izhod: če je izbrana ta opcija, bodo vsi ostali dogodki, ki so 

v tem delu dodeljeni izhodu, ignorirani. To opcijo izberite, če se izhod uporablja za namen 
upravljanja z oddaljene lokacije (obrnite se na odstavek »Aktiviranje / Deaktiviranje izhodov 
za upravljanje z oddaljene lokacije«).  
Sledeče opcije bodo vplivale samo na Rezervirane izhode:  
□ »Output Label« - ime izhoda – maksimalno 8 znakov naprave (npr. vrata), ki bo 

upravljana z oddaljene lokacije preko SMS sporočil. 
□ »Output Feedback« - povratna informacija na izhodu – izberite način pošiljanja 

povratne informacije (None-Brez, Ring-zvonenje ali SMS), ko se izhod aktivira. Če je polje 
»Označitev izhoda« prazno, opcija SMS ni na voljo. 

□ »Monostab.« - monostabilno delovanje – v normalnih okoliščinah, ta izhod drži aktivno 
stanje, dokler ne prejme ukaza po deaktiviranju. Če želite avtomatsko deaktivacijo, je 
potrebno programiranje funkcije On Time – čas stanja aktivnosti (to je čas, kolikor bo izhod 
zadržal stanje aktivnosti). 

□ »ON Time« - čas stanja aktivnosti (sek.) – vpišite želeni čas stanja aktivnosti v 
sekundah (dovoljene vrednosti od 2 do 254 sekund). Če je izhod programiran za 
monostabilno delovanje, nam vnešena vrednost pove, koliko časa bo izhod aktiven preden 
se povrne v prejšnje stanje. 

 
»Access Code« - dostopno geslo  
Koda (maksimalno 4 alfanumerični znaki), ki bo uporabniku omogočila kontrolo izhoda preko 
telefona. 
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Mapa »Contact ID Communicator« 

 
 
Klicane telefonske številke 
Vnesete lahko štiri telefonske z največ 20 znaki (številke od 0 do 9 in znak +). 
GSM komunikator bo vsako številko poklical trikrat in šele nato smatral klic kot neuspešen in 
tako prenehal s klicanjem.  

Contact ID kode bodo poslane na prvo številko (s Contact ID komunikacijskim formatom), ki 
bo odgovorila na klic. 
 
Opis dogodkov 
□ »Customer Code« - šifra objekta – vsebuje 4 znake (sprejete vrednosti: številke od 0 do 9 

in črke A, B, C, D, E in F). 
□ »Event Code«- koda dogodkov – Contact ID koda, ki naj bo poslana, ko se pojavi 

posamezen dogodek. 
□ »Send« - pošlji – izberite dogodek, ob katerem naj se pošlje koda 
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Privzete kode Contact ID dogodkov: 
 
Opis dogodka:  Koda dogodka Opis dogodka na System III/II centru 
Aktivacija vhoda 1 E 110 POŽARNO PODROČJE 001 
Normalno stanje vh. 1 R 110 POŽARNO PODROČJE 001 
Aktivacija vhoda 2 E 120 ALARM PANIKE PODROČJE 002 
Normalno stanje vh. 2 R 120 ALARM PANIKE PODROČJE 002 
Aktivacija vhoda 3 E 130 VLOMNI ALARM PODROČJE 003 
Normalno stanje vh. 3 R 130 VLOMNI ALARM PODROČJE 003 
Aktivacija vhoda 4 E 150 24 URNI ALARM PODROČJE 004 
Normalno stanje vh. 4 R 150 24 URNI ALARM PODROČJE 004 
Napaka analogne linije E 351 NAPAKA TEL. LINIJE 000 
Analogna linija OK R 351 NAPAKA TEL. LINIJE 000 
Izguba 12V E 337 NAPAKA DC NAPAJANJA 000 
12V OK R 337 NAPAKA DC NAPAJANJA 000 
Periodični testni prenos E 603 PERIODIČNI RFX PRENOS 000 
Aktivacija GSM R 552 RADIO XMITER DISABLED 000  
Notranji spomin poln E 624 EVENT LOG OVERFLOW 000 
Napaka prenosa – FTC E 354 FAILURE TO COMMUNICATE 000 
Prenos uspešen R 354 FAILURE TO COMMUNICATE 000 
 
»Send over GPRS« - prenos preko GPRS 
Če je izbrana ta možnost, bodo Contact ID kode poslane samo preko GPRS omrežja. 
 
»Periodic Reports« - Periodični testni prenos   
GSM komunikator je lahko sprogramiran tako, da pošilja Contact ID kodo periodičnega testnega 
prenosa na nadzorni center. Omogočen je izbor datuma in ure prvega periodičnega poročila in 
presledek med poročili. 
 
OPOZORILO! V primeru hkratnega izpada omrežne napetosti in akumulatorskega napajanja je 
potrebna ponovna nastavitev ure in intervala testnega prenosa. 
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Mapa »GPRS« 

 
 
 
V tem razdelku so nastavitve za prenos sporočil preko GPRS omrežja. 
 
»Access Point Name« (APN) - ime dostopne točke 
Vnesite ime APN vašega GPRS operaterja. APN imena so v Sloveniji lahko sledeča, odvisno od 
operaterja: 
 
OPERATER: APN Uporabnik: Geslo: 
Simobil internet.simobil.si simobil internet 
Telekom internet mobitel internet 
TUŠMOBIL internet.tusmobil.si tusmobil internet 
T-2 t-2.net / / 
Izi mobil izimobil izimobil izimobil 
 
»Receiver IP address and Port« - IP in vrata sprejemnika – v nadzornem centru 
Vnesite primarni in opcijsko sekundarni IP naslov sprejemnika (System III /II) in vrata. Ta 
podatek vam sporoči nadzorni center – Receiver Remote Port and IP.  
 
»APN User Name and Password« - APN uporabniško ime in geslo 
Nekateri operaterji zahtevajo tudi ta podatek – uporabite zgornjo tabelo in vnesite zahtevane 
podatke. 
 
»Telephone numbers to decode« - klic govorno/GPRS 
Vnesete lahko do dve telefonski številki, ki ju kliče alarmna centrala in jih bo GSM/GPRS 
komunikator ob klicanju razpoznal in pričel z GPRS prenosom. Če je številka vnešena, bo ob 
vsakem klicu alarmne centrale na druge telefonske številke klic preusmerjen na govorni kanal. 
Če pustite polje prazno, bodo vsi klici preusmerjeni na GPRS. 
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»DNIS« 
Če je potrebno, vnesite »Dialled Number Identification Service« številko. Ta številka je enaka 
številki, ko jo prejmete od nadzornega centra v primeru klasičnega klica preko analogne linije. 
 
»Account Code« - šifra objekta 
Vnesite šifro objekta, ki nadzornemu centru omogoča razpoznavo pošiljatelja – enaka šifra 
objekta, kot jo uporabljate pri klicu preko klasične analogne linije – šifro objekta dodeli nadzorni 
center. 
 
 

Mapa »Calls« - zgodovina klicev  
Ta stran vam bo omogočila pregled opravljenih, prejetih in zgrešenih klicev. 
 

 
 
 

Vsak del lahko shrani maksimalno 10 klicev. V primeru večjega števila klicev (prekoračitev 
omejitve desetih klicev), bo GSM začel brisati najstarejše klice. 
 
»Upload Button« - gumb za nalaganje 
Za pregled opravljenih, prejetih in zgrešenih klicev kliknite gumb Load (nalaganje). Odvisno od 
programiranja, nekatere telefonske številke lahko nimajo prikazanega klicatelja. 
 
»Received Calls« - sprejeti klici 
Če je GSM priklopljen na alarmno centralo ali katero drugo telefonsko napravo, vam bo ta 
odstavek omogočil pregled klicev, ki jih je prejel GSM komunikator. 
 
»Missed Calls« - zgrešeni klici 
Ta odstavek vam bo omogočil pregled vseh neodgovorjenih prejetih klicev. 
 
»Made Calls« - opravljeni klici 
Ta odstavek vam bo omogočil pregled vseh klicev, ki jih je opravil GSM komunikator v načinu 
Contact ID komunikator in/ali v načinu GSM vmesnik. 
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Mapa »Status« - stanje sistema 

 
Ta stran vam bo omogočila nadzorovanje in kontrolo funkcij GSM vmesnika in možnost  
nastavitve SIM kartice za prijavo v omrežje brez PIN gesla. 

POZOR: Ta stran se posodablja vsakih 5 sekund. 
 
»Status section« - stanje sistema 
Prikaz podatkov o GSM/GPRS komunikatorju. Virtualni ekran prikazuje operaterja GSM 
omrežja, stanje akumulatorja GSM vmesnika (za točen prikaz stanja se za nekaj sekund z 
miško postavite na ikono baterije) in stanje GSM signala (10 nivojev stanja). 
Virtualna komunikacijska LED dioda je po navadi ZELENA. V primeru izpada komunikacije med 
programsko opremo in GSM se spremeni v RDEČO. V primeru, da GSM prebira SIM kartico ali 
sprejema/opravlja klic, se spremeni v RUMENO-RJAVO. V teh okoliščinah bo posodabljanje 
stanja začasno prekinjeno. 
 
»Inputs section« - vhodi komunikatorja 
Prikaz stanja vsakega od štirih vhodov (ZELENA LED dioda = v mirovanju, RDEČA LED dioda 
= aktiviran) ter ostale funkcije povezane z vhodi. 
 
»Outputs section« - izhodi komunikatorja 
Prikaz stanja vsakega od štirih izhodov (ZELENA LED dioda = izhod v pripravljenosti, RDEČA 
LED dioda = aktivirani izhod). Če je bil katerikoli od izhodov nastavljen na »Rezerviran« (obrnite 
se na poglavje »Stran izhodov«) in sveti RDEČA LED dioda, bo mogoče aktivirati/deaktivirati 
izhode z desnim klikom na opcijo »Polarnost«, kjer izberete pod opcijo »aktiviranje 
/deaktiviranje«. 
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»Events Section« - dogodki  
Ta odstavek prikazuje dogodke, kot so se pojavili (RDEČA LED dioda sveti). 
 
»Send next periodic mesage on«- pošiljanje naslednjega testnega prenosa - SMS 
Prikaz datuma in ure naslednjega periodičnega SMS tekstovnega sporočila (obrnite se na 
poglavje »SMS pozivnik«). 
 
»Send next periodic report on« - Pošiljanje naslednjega testnega prenos – CONTACT ID 
Prikaz datuma in ure naslednjega testnega prenosa Contact ID poročila (obrnite se na poglavje 
»Contact ID«). 
 
»Clear call queue« - prekinitev delujočih klicev 
Ta gumb vam bo omogočil prekinitev vsakega že vzpostavljenega klica in ustavitev izhodne 
vrste klicev.  

Ta opcija je na voljo samo takrat, ko GSM deluje v načinu »SMS pozivnik/Contact ID 
komunikator« 
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 
 

1. Pred uporabo preberite ta navodila. 
2. Shranite navodila. 
3.  Upoštevajte vsa opozorila navedena v navodilih. 
4.  Sledite navodilom. 
5.  Ne uporabljajte naprave v bližini vode. 
6.  Čistite samo s suho krpo. 
7.  V prezračevalne reže ali druge odprtine naprave ne 

potiskajte predmetov. 
8.  Ne nameščajte poleg  toplotnih izvorov kot so radiatorji, 

regulatorji toplote, štedilniki  ali ostale naprave vključno z 
napravami , ki proizvajajo toploto ali neposredno sončno 
svetlobo. 

9.  Napajalni vtiči ne smejo biti izpostavljeni fizičnim 
obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko 
povzroči iskrenje ali nevarnost požara. Naprave ali 
drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel. Ko 
želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, 
ne za kabel. 

10. Vse servisne posege naj opravi ustrezno usposobljeno 
osebje. Servis je potreben, ko je naprava kakorkoli 
poškodovana, kot je napajalni kabel ali poškodovan 
vtikač, je bila polita s tekočino ali je bila izpostavljena 
dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali je poškodovana. 

 
 
OPOZORILO 
 
DA BI ZMANJŠALI TVEGANJE POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA ŠOKA, NE IZPOSTAVLJAJTE IZDELKA DEŽJU ALI VLAGI. NE 
VSTAVLJAJTE NOBENIH KOVINSKIH PREDMETOV SKOZI PREZRAČEVALNE REŠETKE IN DRUGE ODPRTINE NA OPREMI. 
Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju in nanje ne postavljajte predmetov napolnjenih z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po 
napravi, jo nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred vnovično uporabo naj napravo pregleda oseba pooblaščena za servisiranje teh 
naprav.Da bi preprečili škodo, mora biti ta naprava varno nameščena v skladu z navodili za namestitev. 
 
OPOZORILO! 
Baterija 
Baterije (baterija ali vgrajeni akumulator) ne sme biti izpostavljen virom toplote kot so sonce, ogenj in podobno.V primeru napačne priključitve ali 
napačne polaritete obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno baterijo/akumulatorjem. 
 
PREGLED 
Prosimo, preberite naslednje priporočene varnostne ukrepe. 

 Ne postavljajte naprave na neravni površini. 
 Ne nameščajte poleg toplotnih izvorov kot so radiatorji, regulatorji toplote, štedilniki  ali ostale 

naprave vključno z napravami, ki proizvajajo toploto ali neposredno sončno svetlobo. 
 Ne poskušajte popravljati ta aparat sami. 
 Na napravo ali v bližino naprave ne postavljajte posod z vodo. 
 Ne postavljajte blizu magnetnih virov. 
 Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. 
 Na napravo ne postavljajte težkih predmetov. 
 Pred uporabo izdelka preberite navodila. Če pride do poškodb zaradi neupoštevanja navodil, garancija ne velja. 

 
Navodila za uporabo so napotki v knjigi, kako se izdelek uporablja. 
Pomeni simbolov so prikazani spodaj. 

 Sklic: Pri zagotavljanju informacij za pomoč iz rabe izdelka 
 Opomba: Če obstaja kakšna možnost, da pri neupoštevanju navodil za uporabo pride do poškodb ljudi ali premoženja 
 Preberite navodila za uporabo in ravnanje pred uporabo izdelka in kih shranite na varno mesto. 

 
Oprema je bila testirana in se sklada z omejitvami za Razred A digitalnih naprav, v skladu z delom 15 FCC pravilnika. 
Omejitve so zasnovane tako, da zagotavlja primerno zaščito pred škodljivimi motnjami pri delovanju v komercialnem 
okolju. 
Oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z 
navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Pri uporabi opreme v stanovanjskih objektih obstaja 
velika verjetnost , da bo povzročila motnje. V tem primeru je uporabnik zavezan za odpravo motenj na lastne stroške. 

 
 

Izdelek izpolnjuje EU direktivo RoHS. 
 

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) 
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov) 
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da se izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. 
električni polnilnik, slušalke, kabel USB), ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki ob koncu njihove 
življenjske dobe. Da bi preprečili morebitno onesnaževanje okolja ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja 
odpadkov, ločite te postavke od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno vnovično 
uporabo materialnih virov.Uporabniki v gospodinjstvih naj se obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na lokalni vladni 
urad za informacije o tem, kje in kako lahko te izdelke predajo za okolju varno recikliranje. Poslovni uporabniki naj se 
obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupoprodajne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme se 
ne sme mešati z drugimi gospodarskimi odpadki. 

 
 

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku 
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij). 

 
 
Oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki ob koncu 
njihove življenjske dobe. Če imajo na sebi znak za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomeni, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec 
nad referenčnimi nivoji v direktivi EC 2006/66/ES. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje 
ljudi. 
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GARANCIJSKI LIST: 
Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in vaše zaupanje. 
 
 Za kupljeni izdelek vam v času garancije zagotavljamo: 

 da bo v času garancijskega roka naprava delovala brez napak ob pravilnem ravnanju z 
njo 

 skladno z 18. točko ZVP proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje 
v garancijskem roku  12 mesecev, šteto od datuma izročitve blaga potrošniku. 
Zagotavljamo vzdrževanje in zagotavljanje nadomestnih delov za izdelke še tri leta po 
poteku garancije. 

 da bomo izdelek popravili oz. zamenjali v 45 dneh od prejema v servis 
 garancija velja na območju republike Slovenije 
 garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake 

na blagu 

Podjetje MOBICOM  d.o.o. ne zagotavlja garancije v naslednjih primerih: 
 

 Če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo ali je v izdelek posegla nepooblaščena oseba 
 Če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom 
 Če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli brez soglasja podjetja MOBICOM d.o.o. 
 Nastale poškodbe zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe 
 Napak nastalih zaradi motenj iz okolja(udar strele, el.napeljave in podobno) 

V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri  transportu po izročitvi, okvare zaradi 
nepravilne montaže ali vzdrževanja, okolju, po stiku z odprtim ognjem, oziroma po uporabi 
neustreznega potrošnega materiala. Prav tako garancija NE velja za potrošni material (baterije, 
žarnice, pokanje plastičnih delov, estetske napake ki ne vplivajo na funkcionalnost in varnost 
naprave, in podobno..) 
 
Naziv kupljenega blaga: GSM/GPRS komunikator GS3055-I 
 
Garancija: 1 leto od datuma nakupa 
 
Garancijo uveljavljate z dobavnico/računom kupljenega izdelka in garancijskim listom!! 
 
Proizvajalec:Digital Security Controls 
 
Dobavitelj in distributer: MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, 01 561 01 50, 
www.mobicom.si 
 
Servisno tehnični center distribucije: MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, 01 561 01 
50, www.mobicom.si 
 
DATUM NAKUPA:________________________ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:________________ 
 
 
SERIJSKA ŠT:_____________________ 
 



Navodila	za	vgradnjo,	programiranje	in	uporabo	GS‐3055‐I	komunikatorja		

MOBICOM	d.o.o.,	Borovec	23,	1236	Trzin,	www.mobicom.si 24 

 

 

 
 


