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MANUAL DE UTILIZARE 
 

MODUL ALARMĂ/COMANDĂ LA DISTANŢĂ GSM GX107 
Cod produs: 199000 

Versiune 06/13 

 
 
 

1. Introducere 
 

 

Stimate client,  
Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare.  
Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai 
instrucţiunile prezentate în acest manual! 
Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  

 

2. Domenii de utilizare 
 

Modulul de alarmă/comandă de la distanţă GSM dispune de 2 ieşiri, ce pot fi controlate la alegere prin SMS sau apel (INCALL). 
Intrarea analogică (ADC) poate măsura o tensiune externă sau poate fi configurată pentru utilizarea unui senzor de temperatură 
opţional (cod 198896). 
Intrarea optocuplorului (IN1) serveşte pentru supravegherea semnalelor de comutare. Drept accesoriu poate fi cumpărat un 
receptor GPS (cod 199310) care poate determina actuala poziţie GPS şi poate anunţa părăsirea domeniilor setate.  
Configurarea, comunicarea şi alarmarea au loc prin SMS. Este posibilă transmiterea alarmei spre o adresă e-mail, dacă furnizorul 
GSM suportă această funcţie. 
Aplicaţii tipice: comanda sistemelor de deschidere uşi, a porţilor de garaj, a sistemelor de iluminare şi echipamentelor de alarmă, 
controlul senzorilor de uşă, detectorilor de mişcare, detectorilor de incendiu sau senzorilor de umplere, precum şi mesajele de 
alarmă. 
Cu ajutorul receptorului GPS suplimentar este posibilă şi supravegherea obiectelor în mişcare. 
Toate conexiunile sunt concepute pentru cabluri cu lungimea de maxim 1 m. Regula nu este valabilă pentru accesoriile 
menţionate. 
Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiţi produsul; respectaţi toate instrucţiunile de utilizare, 
montare şi manevrare.  
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă, precum şi condiţiile maxim admisibile 
pentru funcţionare şi mediu ambiental indicate în capitolul „Date tehnice”.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare. 
Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  

 

3. Conţinut colet 
 

 Modul de alarmă/comandă de la distanţă GX107 

 Sistem de ghidare cablu şi dopuri 

 Manual de utilizare  
 

4. Explicaţii simboluri 
 

 
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea 
trebuie respectată întocmai. 
 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  
 

5. Instrucţiuni de siguranţă 
 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii!  
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  
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 Acest aparat a părăsit porţile fabricii în stare perfectă de funcţionare. Pentru a păstra această stare şi a garanta operarea 
sigură a aparatului vă rugăm să respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă incluse în acest manual.  

 Acest modul este echipat cu componente înalt integrate. Componentele electronice sunt foarte sensibile la descărcarea 
electricităţii statice. Vă rugăm să atingeţi modulul numai pe marginile laterale şi să evitaţi să atingeţi pinii componentelor 
de pe placa electronică.  

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului.  

 Atunci când manevraţi produse care intră în contact cu tensiunea electrică trebuie să respectaţi normele VDE, în special 
VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 şi VDE 0860.  

 Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nedumeriri legate de modul de funcţionare, siguranţa sau conectarea aparatului. 

 Modulul poate fi pus în funcţiune numai dacă a fost iniţial integrat într-o carcasă. În timpul montării modulul trebuie să fie 
separat de la curent. Toate lucrările de cablare trebuie realizate în absenţa tensiunii electrice. 

 Evitaţi neapărat contactul direct al plăcii electronice cu apa.  

 Nu folosiţi modulul în spaţii sau în condiţii ambientale vitrege, în care există sau pot apărea gaze, vapori sau praf inflamabil.  

 Înainte de folosirea modulului verificaţi de fiecare dată cablurile.  

 Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi operat.  
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 

- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în 
plus în aceste condiţii există şi pericolul electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai 
multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni periculoase 
pentru copii. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în 
cazul folosirii aparatelor electrice.  

 În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc.  

 Releul poate fi conectat numai de către un specialist! Deschideţi modulul numai dacă nu este conectat la curent.  
 

6. Instrucţiuni generale privind acumulatoarele 
 

 Acumulatoarele defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când 
manevraţi aceste acumulatoare.  

 Ţineţi acumulatoarele departe de mâinile copiilor.  

 Acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de incendiu şi explozie! 

 Nu dezmembraţi niciodată un acumulator! 

 Dacă acumulatorul se încălzeşte prea tare în timpul încărcării întrerupeţi procesul de încărcare! 

 Nu încărcaţi niciodată acumulatoarele nesupravegheate. 

 Din motive de siguranţă încărcaţi acumulatoarele numai dacă suprafaţa de bază este rezistenţă la căldură. 

 Nu mai folosiţi acumulatorul şi nu-l mai încărcaţi dacă prezintă deformări, găuri sau alte defecte vizibile.  

 Eliminaţi acumulatoarele în mod ecologic.  
  

7. Condiţii de funcţionare 
 

Modulul poate funcţiona numai la o tensiune cuprinsă între 5 şi 32 V/DC şi cu respectarea polarităţii corecte. Sursa de curent 
trebuie să poată livra minim 700 mA. 
Puterea maximă de comutare a releului (OUT1) este de 5 A la 30 V/DC,  respectiv 8 A la 250 V/AC.  
Puterea maximă de comutare a ieşirii tranzistorului (OUT2) este de 32 V/DC 300 mA.  
Atunci când instalaţi modulul asiguraţi-vă că secţiunea cablului de conectare este suficient de mare.  
Poziţia de funcţionare a modulului este arbitrară. 
Pentru a garanta funcţionarea corectă a modulului alegeţi un loc de montare în care este posibilă recepţia semnalului GSM. 
Acest lucru înseamnă că acest loc nu trebuie să fie ecranat de pereţi de oţel armat, oglinzi, rafturi din tablă etc.  
Opţional există posibilitatea de a folosi o antenă externă (disponibilă drept accesoriu).  
În apropierea receptorului nu trebuie să se afle niciun aparat cu câmp electric puternic, ca de ex. telefoane wireless, aparate 
wireless, motoare electrice etc.  

 
 
 
 
 



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

8. Conexiuni şi leduri 
 

 
1 led (roşu) = încărcare acumulator 
2 led (verde) = acumulator plin 
3 led (roşu) = eroare şi afişare info 

aprins: PIN greşit 
clipeşte scurt de 3x: factory reset (împreună cu S1) 
clipeşte 1x în timpul funcţionării: recepţie SMS 

4 led (verde) = stare GSM 
clipeşte: modulul se înregistrează în reţea 
aprins: căutare reţea, fără conexiune la reţea 

5 led (albastru) = stare GPS 
clipeşte: determină actuala poziţie GPS 
aprins: GPS activat, poziţia nu este determinată (poziţia receptorului?) 

6 led (portocaliu) OUT2 (tranzistor) 
7 led (portocaliu) OUT1 (releu) 
8 led (verde) IN1 (optocuplor) 
9 tasta S1, pentru reluarea setărilor din fabricaţie 
10 suport cartelă SIM 
11 tasta reset 
12 adaptor programare 
13 conexiune receptor GPS 
14 conexiune acumulator LiIon 
15 conexiune tensiune de funcţionare 
16 senzor ADC sau temperatură 
17 intrare opto (IN1) 
18 ieşire tranzistor 
19 ieşire releu 
20 conexiune pentru antena externă GSM (MMCX) 
21 antenă GSM internă  
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Intrări 
Există o intrare pentru tensiunea de funcţionare (15), o intrare pentru conectarea unui acumulator (LiIon, 14), o intrare 
analogică (16) şi un optocuplor (17). 

Respectaţi tensiunea maximă de intrare de 2,8 V la ADC şi tensiunea maximă de intrare de 32 V/DC la intrarea 
optocuplorului şi a tensiunii de funcţionare! 
 

Ieşiri 
Fiecare ieşire are un led propriu, care indică starea actuală. Prima ieşire (19) este deja conectată la releu. 

Ţineţi cont de datele de conectare ale releului (5 A la 30 V/DC,  respectiv 8 A la 250 V/AC).  
A doua ieşire (18) are o putere de comutare de 32 V/DC şi 300 mA. La această ieşire poate fi conectat un releu (de ex. 
cod 502892). 
Releul poate fi conectat numai de către un specialist. Separaţi aparatul de la tensiunea electrică înainte de a deschide 
capacul carcasei.  
 

Antena 
Modulul are o antenă integrată. Dacă recepţia nu este bună sau modulul trebuie să fie instalat într-un loc cu recepţie slabă 
puteţi folosi o antenă externă (cod 199399).  
Pentru antenele cu fişă MMCX există o mufă în interiorul carcasei. Controlaţi cu un telefon mobil calitatea recepţiei în locu l de 
utilizare.  

 

Cartela SIM 
Cartela SIM se instalează în partea frontală a plăcii electronice, în suport.  

 

GPS 
La conexiunea cu 6 pini (13) de pe placa electronică puteţi conecta un modul GPS extern (cod 199310). Modulul GPS este folosit 
pentru determinarea poziţiei, dar poate fi folosit şi pentru supravegherea obiectelor.  

 

Acumulator 
Acumulatorul se află în capacul carcasei şi se fixează cu ajutorul unui mâner metalic. Pentru conexiunea cu modulul se foloseşte 
un cablu cu trei fire cu ştecăr cu protecţie la inversarea polarităţii. Nu folosiţi forţa la conectare! 
Înainte de închide carcasa verificaţi dacă cablul acumulatorului este legat la mufa (14) din partea frontală a plăcii electronice. O 
eroare de conectare va fi semnalizată prin aprinderea celor două leduri (1&2) după aplicarea tensiunii de funcţionare.  

 
Descrierea ledurilor 

1 led roşu: acumulatorul este încărcat 
2 led verde: acumulatorul este plin 
3 led roşu: eroare (PIN greşit pentru cartela SIM) 

Ledul roşu (3) se aprinde scurt la recepţionarea unui SMS. 

4 led verde: stare GSM 
clipeşte: modulul este înregistrat la reţea 
aprins: căutare reţea, fără recepţie  

5 led albastru: stare GPS (clipeşte: determinarea actualei poziţii GPS) 
6 led portocaliu: OUT 2 (tranzistor) 
7 led portocaliu: OUT 1 (releu) 
8 led verde: IN 1 (optocuplor) 

 

9. Punerea în funcţiune – primii paşi 
 

Punerea în funcţiune poate fi realizată numai după ce modulul a fost instalat într-o carcasă. Înainte de punerea în 
funcţiune a unui modul trebuie să verificaţi dacă acesta este adecvat pentru aplicaţia respectivă! 
Dacă aveţi nelămuriri vă rugăm să vă adresaţi unui specialist!  

 
Tensiunea de funcţionare 
Deschideţi carcasa prin desfacerea celor 4 şuruburi şi îndepărtarea capacului carcasei. La clemele de intrare (15) este nevoie de 
o tensiune continuă de 5 – 32 V/DC. Respectaţi polaritatea corectă. 
Dacă tensiunea de funcţionare este corectă se aprinde: 
Ledul 1 sau ledul 2 = acumulatorul este conectat 
Ledul 1 sau ledul 2 = acumulatorul nu este conectat 
Nici un led = nu există tensiune de funcţionare (acumulator şi extern), verificaţi cablurile. 

 
Pregătirea cartelei SIM 
Pentru funcţionarea şi configurarea modulului este nevoie de următoarele: 

 Un telefon mobil cu cartelă SIM pentru configurarea modulului 

 O cartelă SIM suplimentară (prepaid sau abonament) pentru modul 
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Modificarea codului PIN 
Pentru funcţionarea modulului aveţi nevoie de o cartelă SIM.  
Fiecare cartelă SIM are un cod PIN. Deoarece modulul are propria funcţie de prelucrare PIN trebuie să modificaţi codul PIN al 
cartelei SIM. 
Instalaţi cartela SIM pe care doriţi să o folosiţi pentru modul într-un telefon mobil şi modificaţi codul PIN al cartelei folosind 
combinaţia 1513. Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale telefonului mobil.  
După modificarea codului PIN puteţi scoate cartela SIM din telefon pentru a o introduce în modul. Slotul pentru cartela SIM se 
află în partea anterioară a plăcii electronice, sub capacul carcasei.  

 
Paşii instalării: 

1. Instalaţi cartela SIM pe care doriţi să o folosiţi pentru modul într-un telefon mobil. 
2. Modificaţi codul PIN folosind combinaţia 1513.  
3. Scoateţi cartela SIM din telefonul mobil. 
4. Instalaţi cartela SIM în modul. Slotul pentru cartela SIM se află în partea anterioară a 

plăcii electronice, sub capacul carcasei. 
 
Pentru a vă proteja contra accesului neautorizat asupra modulului şi cartelei SIM 
trebuie să schimbaţi din nou codul PIN după punerea în funcţiune a modulului.  
 

Pornirea 
După instalarea cartelei SIM modulul porneşte automat. Acest lucru este semnalizat de către ledul verde (stare GSM 4): 
La început ledul rămâne aprins (căutare reţea), iar după câteva secunde clipeşte (reţea găsită, modulul este gata de funcţionare). 
Dacă ledul verde nu începe să clipească înseamnă că există o eroare la conexiunea GSM. 
În acest caz verificaţi următoarele: 

 Cartela SIM are codul PIN corect (1513)? 

 Cartela SIM este blocată (PUK)? 

 Verificaţi calitatea recepţiei cu un telefon mobil 

 Suportul SIM este blocat în poziţie? 

 Acumulatorul este conectat în mod corect? 

 Există tensiune (cel puţin 1 led este aprins)? 

 Verificaţi conexiunea unei antene GSM externe (dacă este cazul). 
Dacă modulul nu se înregistrează în reţeaua GSM reluaţi setările din fabricaţie şi folosiţi o sursă de tensiune externă (nu 
acumulator).  

Dacă ledul roşu (3) este aprins este posibilă accesarea cartelei SIM. 
Verificaţi dacă cartela SIM este activată, instalată corect şi/sau setată pentru codul PIN corect.  
Dacă modulul a fost folosit înainte cu o altă cartelă SIM s-ar putea să fie nevoie să modificaţi codul PIN în modul. În 
acest caz reluaţi setările din fabricaţie ale modulului şi verificaţi codul PIN al cartelei SIM în telefonul dvs. mobil.  

 

10. Introducere format comenzi 
 

Înainte de a putea folosi acest modul el trebuie să fie configurat. Operaţia de configurare se face prin intermediul comenzilor 
SMS trimise de pe telefonul dvs. mobil spre modul (folosind numărul de apel al cartelei SIM instalată în GX107).  
Această metodă vă permite să activaţi, dezactivaţi şi modificaţi setările modulului GX107 de oriunde v-aţi afla.  
Mesajele SMS pentru programarea modulului sunt construite după următoarea schemă: 
<1. cuvânt> <2. cuvânt> <parametru 1> <parametru 2> <…> <#PIN> 
 

IMPORTANT! 
La fiecare SMS trimis spre modul trebuie să ataşaţi codul PIN cu semnul # drept funcţie de protecţie. SMS-ul va fi 
respins dacă la capătul lui nu există <#[PIN]>! Fără numărul PIN corect nu va fi generat niciun răspuns la SMS.  
Cuvintele şi parametri individuali trebuie să fie separaţi prin pauză.  

 

Privire de ansamblu: 
Cuvântul 1 determină ceea ce trebuie făcut, de ex: 
 SET = pornire/activare 
 RESET = oprire/dezactivare 
 TEST = testare/examinare 
Cuvântul 2 determină funcţia de ex: 
 OUT1 = ieşirea 1 (releu) 
 IN1 = intrare (optocuplor) 
 ADC = intrare analogică 
Parametrul 1 de ex: 
 DE sau EN = limba germană, limba engleză 
Parametrul 2 de ex: 
 -010 = valoare negativă de temperatură 
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Număr PIN 
 #1513 = număr PIN la setările de bază (poate fi modificat) 
 

Exemple: 
Activarea ieşirii 1 (dacă PIN-ul modulului este 1513): 

SET OUT1 #1513 
Setare limba (germană): 

SET LANGUAGE DE #1513 
 
Observaţie privind comanda resetare: 
Dacă doriţi să dezactivaţi o funcţie sau să resetaţi din cauza unei erori atunci trimiteţi o comandă SMS cu următorul cuvânt 
funcţie (al 2-lea cuvânt): 

RESET <Funktion> #PIN 
Această comandă este universală pentru toate comenzile SMS/funcţii!  
Exemplu: dezactivare ieşire 1: 

RESET OUT1 #1513 
 

Alte informaţii 

 Puteţi folosi litere mici sau litere de tipar, nu are nicio importanţă. 

 Fiecare nouă comandă de acelaşi tip (cuvântul 2) suprascrie setările anterioare. 

 După fiecare comandă SMS modulul trimite un răspuns SMS spre telefonul dvs. mobil pentru a confirma programarea (dacă 
codul PIN pentru comanda SMS este corect).  

 

Tasta pentru resetare manuală 
Dacă aparatul nu mai reacţionează poate fi resetat manual apăsând tasta reset (11).  

 

Setările stabilite anterior nu sunt şterse.  
 
 

11. Comenzi generale 
 

Pentru exemplele de mai jos se porneşte de la premisa că codul PIN pentru cartela SIM folosită în modul este 1513.  
De aceea codul PIN setat de dvs. trebuie modificat la 1513.  

 
11.1 Afişarea stării 

Aveţi posibilitatea de a verifica starea modulului şi parametrii. Veţi primi un SMS care vă informează referitor la starea bateriei, 
recepţia GSM, stare intrare/ieşire, tensiune etc.  
Comandă: 

STATUS #1513 
Răspuns: 
GX107 1.XX  Nume, versiune SW 
------------------------- 
Alarmă: off   Modul alarmă on/off 
GSM: 90%   Putere semnal GSM  
Acumulator: 50%  Stare acumulator 
Zonă: off  Monitorizare zonă on/off 
Tensiune: 12.2V   Tensiune de alimentare, dacă este mai mică de 5 V atunci în modul baterie! 
ADC: 0.02V   Tensiunea la intrarea analogică sau temperatura 
IN1: low   Stare la intrarea IN1 „low“/„high“ 
OUT1: off  Ieşirea 1 on/off (releu) 
OUT2: on   Ieşirea 2 on/off (tranzistor) 
INCALL: OUT1 0s   INCALL conectat cu OUT1, 0=toggle 

 
11.2 Modul alarmă 

Modulul GX107 posedă diverse opţiuni de declanşare pentru a alarma utilizatorul prin SMS şi e-mail. Următoarea comandă 
controlează central funcţiile alarmă. 
Cu ENABLE modulul trimite automat un SMS şi e-mail la numerele de telefon/adresele salvate odată ce identifică evenimentele 
setate.  
Cu DISABLE modulul generează numai un SMS la numărul de telefon care a trimis iniţial un SMS cu codul PIN corect. 
Comandă pentru activarea modului alarmă: 

ALARM ENABLE #1513 
Comandă pentru dezactivarea modului alarmă: 

ALARM DISABLE #1513 
După dezactivarea modului alarmă (DISABLE) modulul nu mai trimite mesaje de alarmă. Nu va expedia decât răspunsul SMS la 
comanda trimisă.  Dacă modulul alarmă este activat (ENABLE) modulul emite în mod automat.  
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11.3 Salvarea numerelor de telefon 
Pentru acest modul puteţi programa maxim 6 numere de telefon. 
În caz de alarmă va fi trimis un SMS spre toate aceste numere de telefon.  
În plus pentru funcţia INCALL nu sunt acceptate decât aceste numere de telefon. 
Dacă în listă apare acelaşi număr de telefon de mai multe ori acesta va primi de mai multe ori răspunsul SMS.  
Modulul GX107 poate prelucra numai numere de telefon în format internaţional.  
Exemplu: 0177/12131415 -> +4917712131415 
Trimiteţi comanda SMS spre modulul GX107: 

SET TEL1 +49111… #1513 
SET TEL2 +49222… #1513 
... 
SET TEL6 +49666… #1513 

Modulul oferă posibilitatea de a programa într-o comandă mai multe numere de telefon. De ex. dacă doriţi să programaţi 3 
numere de telefon (TEL 1 până la TEL3): 

SET TEL1 +49111… +49222… + 49333… #1513 
După trimiterea comenzii SET TEL... veţi primi un răspuns SMS cu o listă a numerelor de telefon salvate: 
GX107 1.xx 
....... 
TEL1 
 +49111… 
 TEL2 
 +49222… 
etc. 

 
Domenii apel (numai pentru funcţia INCALL): 
Începând cu versiunea firmware 1.11d (poate fi verificat la fiecare răspuns SMS) puteţi defini domenii de apel care sunt permise 
pentru funcţia INCALL. Exemplu: 
Doriţi să activaţi următoarele numere pentru funcţia INCALL: 

+491555512345 
+491555523456 
+491555534567 

Apoi programaţi de ex. următorul nr. de telefon: 
+4915555***** 

* sunt poziţii pentru numere. 
Nu uitaţi să folosiţi suficiente simboluri *. Numerele de telefon care apelează vor fi comparate cu aceste poziţii 
simboluri.  
Important! 
În acest fel sunt permise toate celelalte combinaţii de numere de telefon! 
 

Ştergerea numerelor de telefon salvate 
Pentru a şterge un număr de telefon trebuie să trimiteţi următoarele comenzi: 
Exemplu: 
Pentru a şterge numărul de telefon 1 şi 3 trebuie să trimiteţi două mesaje SMS: 

RESET TEL1 #1513 
RESET TEL3 #1513 

Pentru a şterge toate numerele de telefon trebuie să trimiteţi următorul SMS: 
RESET TELALL #1513 

După trimiterea comenzii RESET TEL... veţi primi un SMS. 
 

Testarea numărului de telefon 
Pentru a testa numerele de telefon salvate în modul trebuie să trimiteţi următoarea comandă: 

TEST TEL #1513 
Introduceţi întotdeauna numărul de telefon complet în format internaţional. 
Comenzile SMS (TEL1, TEL2, TEL3) modifică numai numărul de telefon al poziţiei memorate. Numerele altor poziţii 
salvate se păstrează.  
Puteţi oricând modifica numerele de telefon salvate.  
 

11.4 Modificarea numelui aparatelor 
Dacă doriţi să folosiţi simultan mai multe module GX107 recomandăm să daţi un nume fiecărui aparat. În acest fel veţi putea 
aloca mesajele de alarmă la aparatul corespunzător.  
Pentru a modifica numele modulului trimiteţi următoarea comandă SMS: 

SET NAME <neuer name> #1513 
Exemplu: redenumirea GX107 în NEWNAME 
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SET NAME NEWNAME #1513 
Veţi primi un SMS de confirmare: 
NEWNAME 1.xx 
--------------------- 

 
Lungimea maximă pentru numele unui aparat este de 15 semne.  
Nu aveţi voie să folosiţi pauze. 

 
Pentru revenirea la setarea din fabricaţie (GX107) trimiteţi următoarea comandă: 

RESET NAME #1513 
 

11.5 Setarea limbii 
Modulul GX107 răspunde la toate comenzile SMS printr-un SMS în limba germană. Dacă doriţi să primiţi mesaje în engleză 
trimiteţi următoarea comandă la GX107: 

SET LANGUAGE EN #1513 
Dacă doriţi să reveniţi la germană folosiţi comanda SMS:  

SET LANGUAGE DE #1513 
 

11.6 Modificare SIM-PIN 
Modificarea codului PIN 
Pentru a proteja modulul de accesarea neautorizată puteţi modifica codul PIN al cartelei SIM folosind următoarea comandă: 

SET PIN < PIN nou> #< PIN vechi> 
Exemplu: vechiul PIN este 1513, iar noul PIN 1234: 

SET PIN 1234 #1513 
La fiecare nouă comandă SMS trebuie să anexaţi noul cod PIN împreună cu semnul diez (spaţiu înainte de #). Dacă introduceţi un 
cod PIN greşit sau dacă uitaţi să-l introduceţi nu veţi primi niciun SMS.  
Exemplu: 

SET OUT1 #1234 
 

Modificarea codului PIN schimbă atât setarea modulului GX107, cât şi codul PIN al cartelei SIM. Codul PIN este compus 
întotdeauna din 4 cifre.  
Dacă pierdeţi sau uitaţi codul PIN puteţi reseta modulul. 
La resetare se pierd toate programările! De aceea programarea modulului trebuie resetată.  
Resetarea modulului la setările din fabricaţie nu are influenţă asupra cartelei SIM. Codul PIN al acesteia nu se modifică.  

 
11.7 E-mail 

În caz de alarmă puteţi primi mesaje şi sub formă de e-mail. Pentru a stoca o adresă de e-mail procedaţi după cum urmează: 
SET EMAIL <Adresă e-mail>#Tema# < Service-Center-Number> #1513 

Lungimea maximă a adresei e-mail şi a #Tema# este de 35 de semne. Numărul pentru service-center îl aflaţi de la 
furnizorul dvs. La acest număr este trimis un SMS care transmite mesajul mai departe drept e-mail spre adresa indicată. 
Modulul GX107 nu poate trimite e-mail în mod direct.  
Atenţie la pauze în introducerea datelor. Software-ul identifică elementele individuale ale mesajului SMS pe baza 
pauzelor!  
Funcţionarea corectă a transmiterii de e-mailuri nu poate fi garantată, căci este dependentă de furnizorul pe care îl 
utilizaţi.  

 
Ştergerea adresei e-mail 
Adresa e-mai se şterge cu comanda: 

RESET EMAIL #1513 
 

Verificarea adresei e-mail: 
Pentru a verifica adresa e-mail stocată în modulul GX107 trebuie să trimiteţi următoarea comandă SMS: 

TEST EMAIL #1513 
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12. Comenzi interfeţe 
 

Acesta este un aparat cu funcţia alarmă care lucrează în mod autonom. 
Dacă setările,  respectiv conexiunile nu sunt corecte se pot trimite mesaje SMS nedorite! Nu introduceţi numărul de 
telefon al cartelei SIM instalată în modul. 
Nu introduceţi alte numere de telefon ale altor module GX107 sau aparate de semnalizare.  

 
12.1 Activare/dezactivare ieşiri (OUT1, OUT2) 

Cele două ieşiri OUT1 şi OUT2 pot fi activate sau dezactivate prin trimiterea unui SMS spre modul. La ieşirea OUT1 este conectat 
deja un releu. 
Ieşirea OUT2 este un tranzistor construit drept open collector. La aceasta poate fi conectat direct un releu (de ex. cod 502892). 
Pentru activarea ieşirii OUT1 folosiţi comanda: 

SET OUT1 #1513 
Pentru dezactivarea ieşirii OUT1 folosiţi comanda: 

RESET OUT1 #1513 
Pentru activarea ieşirii OUT2 folosiţi comanda: 

SET OUT2 #1513 
Pentru dezactivarea ieşirii OUT2 folosiţi comanda: 

RESET OUT2 #1513 
 

Dacă se foloseşte o tensiune mai mare de 25 V/AC sau 60 V/DC atunci instalarea trebuie să fie realizată de către un 
specialist.  
Separaţi aparatul de la tensiune înainte de a deschide capacul carcasei!  

 
12.2 Intrare optocuplor (IN1) 

Intrarea IN1 este un optocuplor şi este folosită de ex. pentru detectoare de fum sau senzori antifurt (bucle de curent întrerupte).  
La intrare poate fi aplicată o tensiune de 0 – 32 V liberă de potenţial. Respectaţi polaritatea corectă!  
Fără tensiune externă (deci deschis) sau cu tensiune mai mică decât 2 V această intrare este identificată drept low. Dacă se 
aplică o tensiune externă mai mare de 3,5 V intrarea IN1 este identificată drept high. Cu o comandă SMS se poate alege 
momentul în care trebuie trimis un mesaj de alarmă. Ledul corespunzător este controlat direct de către hardware şi indică starea 
actuală.  
Alarmă în caz de modificare de la LOW=L la HIGH=H 

SET IN1 LH #1513 
Alarmă în caz de modificare de la HIGH=H la LOW=L 

SET IN1 HL #1513 
Alarmă în caz de modificare a nivelului: 

SET IN1 LHL #1513 
Alarmă pentru dezactivare IN1: 

SET IN1 OFF #1513 
Reluarea setării din fabricaţie (LH): 

RESET IN1 #1513 
Pentru a verifica intrarea (IN1) stocată în modul folosiţi următoarea comandă SMS: 

TEST IN1 #1513 
 

Funcţie nouă începând cu firmware 1.11d: 
Folosind parametrul 2 opţional se poate seta timpul în care un semnal trebuie să fie neîntrerupt înainte de declanşarea unei 
alarme: 

SET IN1 <LH/HL/LHL> <TIME> #1513 
Parametrul TIME indică timpul în secunde, înainte de declanşarea unei alarme. Domeniul de valori este: 
0 = off (standard)  respectiv 1 – 90 secunde 

Nu uitaţi că dacă nu folosiţi parametrul 2 timpul nu se modifică.  
SET IN1 LH 5 #1513 activare alarmă la HIGH după 5 s 
SET IN1 HL #1513 activare alarmă la LOW şi mai departe cu 5 s 
Timpul este afişat în stare SMS. Măsurarea internă a timpului poate fi decalată până la 1 secundă şi de aceea este 
nevoie de un timp setat de la 30 sec. la 31 sec. pentru activare.  

 
12.3 Intrare analogică (ADC) 

Aceasta este o intrare ADC analogică. Intrarea poate măsura o tensiune de la 0 V la 2,8 V. 
Ea poate fi folosită şi pentru senzorii de temperatură. La depăşirea în sus sau în jos a unei valori de graniţă setate (în mV  sau °C) 
modulul poate trimite automat un mesaj de alarmă. 
Nu uitaţi că la tensiunea maximă de 2,8 V valorile măsurate pot fi eronate. Introducerea valorilor limită se face în mV; astfel de 
ex. pentru o tensiune limită de 1,2 V trebuie trimisă valoarea de 1200 spre modul. Funcţia este concepută de ex. pentru un 
detector analogic de umplere; modulul poate trimite un mesaj de avertizare înainte ca recipientul respectiv să se golească,  
respectiv să se umple.  
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Introducerea valorilor limită se face cu comanda: 
SET ADC <tensiune1> <tensiune2> #1513 

Tensiune1 = limita superioară 
Tensiune 2 = limita inferioară 

 

Valoarea pentru tensiunea1 trebuie să fie mai mare decât cea pentru tensiunea2.  
 

Exemplu: 
SET ADC 2300 1100 #1513 
 

Pentru tensiune la ADC mai mică decât 1,100 V sau mai mare de 2,300 V modulul declanşează alarma. 
Domeniul pentru valorile limită este de la 0 la 2800. 
Dacă se setează tensiunea1 la 2800 atunci limita superioară este dezactivată. 
Dacă se setează tensiunea2 la 0 atunci limita inferioară este dezactivată.  
Aparatul poate reda mai multe alarme, în funcţie de oscilaţiile semnalului de intrare.  

 
Ştergerea valorilor limită setate 
Pentru a şterge valorile limită setate folosiţi comanda: 

RESET ADC #1513 
 

Verificarea setărilor ADC 
Pentru a verifica setările ADC folosiţi comanda:  

TEST ADC #1513 
Pentru a folosi intrarea analogică pentru un senzor de temperatură folosiţi comanda: 

SET ADCMODE TEMP #1513 
După aceea senzorul de temperatură (de ex. cod 198896) este evaluat corespunzător la intrarea analogică. 
Pentru a dezactiva măsurarea temperaturii la intrarea analogică (ADC) şi a reseta măsurarea tensiunii folosiţi comanda: 

SET ADCMODE VOLT #1513 
Pentru a verifica setările existente folosiţi comanda: 

TEST ADCMODE #1513 
 

ADC în modul temperatură 
Domeniul de temperatură al senzorului este de la -40 °C la +125 °C. Dacă nu este conectat niciun senzor este indicat -40 °C. 
Pentru senzorul de temperatură se poate folosi o valoare de temperatură MAX şi MIN. Dacă se depăşeşte valoarea MIN sau MAX 
se trimite un mesaj de alarmă spre toate numerele de telefon şi adresele e-mail salvate.  
Pentru setare folosiţi comanda: 

SET TEMPERATURE <temp1> <temp2> #1513 
Temp1 = limita superioară 
Temp2 = limita inferioară 

 

Valoarea pentru temp1 trebuie să fie mai mare decât valoarea pentru temp2.  
 

Exemplu: 
SET TEMPERATURE +250 -050 #1513 
 

Modulul declanşează alarma dacă temperatura este mai mică decât -5 °C sau mai mare de +25 °C. Domeniul pentru valorile 
limită este de -400 până la +1250.  
Dacă temp1=+1250 limita superioară este dezactivată. 
Dacă temp2=-400 limita inferioară este dezactivată.  

Folosiţi neapărat semnele + şi – în faţa cifrelor. Fără aceste semne va rezulta o eroare.  
Va rezulta eroare şi dacă temp2 este mai mare decât temp1.  

 
Ştergerea valorilor limită 
Folosiţi următoarea comandă: 

RESET TEMPERATURE #1513 
 

Examinarea setărilor 
Folosiţi următoarea comandă: 

TEST TEMPERATURE #1513 
 

Funcţia histerezis 
Începând cu versiunea firmware 1.11d (numărul versiunii se află în fiecare răspuns SMS) pentru fiecare măsurătoare analogică 
(ADC, TEMPERATURE, VOLTAGE) există funcţia histerezis, pentru a împiedica alarmarea multiplă la oscilaţii ale valorilor măsurate 
în jurul valorii de alarmă. V. cap. „Histerezis”.  
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12.4 Apel (INCALL) 
Funcţia INCALL poate fi alocată fiecărei ieşiri (OUT1= releu, OUT2= tranzistor). Această funcţie poate fi folosită în două moduri: 
Modul toggle: ieşirea este comutată la apel 
Modul time: ieşirea este activată pentru un anumit timp setat 

Această funcţie poate fi folosită numai de către numerele de telefon salvate cu comanda SET TEL.  
Apelaţi modulul GX107 şi lăsaţi-l să sune de câteva ori. Aveţi grijă ca numărul de telefon să fie salvat corect în modul 
(format internaţional) şi să fie cunoscut. În caz contrar modulul va ignora apelul şi nu va comuta nicio ieşire. 

Setarea INCALL: 
SET INCALL <OUT1/OUT2> <timp activare> #1513 

Exemplu: 
SET INCALL OUT1 23 #1513 

După această comandă ieşirea 1 se activează timp de 23 secunde în caz de apel. 
Timpul poate fi setat de la 1 la 43200 secunde (12 ore). 
Dacă timpul este setat la 0 atunci INCALL este în modul toggle, adică dacă modulul este apelat pentru prima dată atunci 
ieşirea este activată şi dezactivată la al doilea apel ş.a.m.d. 

 
Reluarea setărilor din fabricaţie 
Folosiţi următoarea comandă (OUT1, timp=0): 

RESET INCALL #1513 
 

Verificarea setărilor 
Folosiţi următoarea comandă: 

TEST INCALL #1513 
 

Dacă apelul este identificat corect şi acţiunea este executată (comutare) atunci apelul este respins. Acest lucru serveşte 
pentru confirmare. Dacă modulul nu respinge apelul atunci fie numărul de telefon nu este identificat corect, nu 
corespunde cu niciun număr de telefon din lista Set Tel (atenţie la formatul internaţional), funcţia nu este activată 
şi/sau în realizarea acţiunii a intervenit o eroare.  
În modul toggle consumul de energie este mai mare, ceea ce duce la reducerea autonomiei acumulatorului.  
Începând cu versiunea firmware 1.11d pot fi configurate domenii pentru numărul de telefon folosind semnul*.  

 
12.5 Monitorizare tensiunea de funcţionare  

Tensiunea de alimentare corectă pentru modul este de la 5 V la 32 V. Modulul poate controla tensiunea de alimentare şi vă 
poate informa (prin SMS) dacă tensiunea este prea mică sau inexistentă. 
Această funcţie este necesară dacă modulul este alimentat de la bateria auto. Dacă bateria auto este profund descărcată sau 
alimentarea cu energie este maşinii este deficitară atunci modulul trimite automat un mesaj de alarmă. 
Modulul este echipat cu un acumulator LiIon intern care garantează pentru o anumită perioadă de timp funcţionarea aparatului 
permiţând astfel de ex. funcţia GPS.  
Comanda pentru setarea tensiunii minime: 

SET VOLTAGE <tensiune> #1513 
 

Tensiunea poate fi setată în intervalul 500 - 2700 (5 V - 27 V). 
Dacă drept tensiune setaţi valoarea 500 se declanşează alarma.  

 
Reluarea setării din fabricaţie 
Folosiţi următoarea comandă: 

RESET VOLTAGE #1513 
 

Verificarea setărilor 
Folosiţi următoarea comandă: 

TEST VOLTAGE #1513 
 
 

Funcţia histerezis 
Începând cu versiunea firmware 1.11d (numărul versiunii se află în fiecare răspuns SMS) pentru fiecare măsurătoare analogică 
(ADC, TEMPERATURE, VOLTAGE) există funcţia histerezis, pentru a împiedica alarmarea multiplă la oscilaţii ale valorilor măsurate 
în jurul valorii de alarmă. V. cap. „Histerezis”.  
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13. Comenzi sistem 
 

Următoarele comenzi sunt folosite pentru a modifica funcţiile de protecţie importante ale modulului GX107. 
Dacă doriţi să modificaţi setările standard modulul GX107 va oferi alte tipuri de răspunsuri.  

 
13.1 Timer alarmă 

În caz de alarmă modulul emite un mesaj alarmă. Alte mesaje de acelaşi gen sunt transmise numai dacă situaţia de alarmă 
respectivă a fost părăsită pentru un anumit interval de timp (setare de bază: 5 minute). Acest timp poate fi modificat. 
Folosiţi următoarea comandă SMS 

SET IDLEALARM <timp> #1513 
Timpul poate fi setat între 1 şi 240 de minute. 
Exemplu: 

SET IDLEALARM 15 #1513 
Perioada de timp între mesajele de alarmă este de numai 15 minute.  

Atenţie! 
În acest interval de timp nu veţi fi informat dacă motivul pentru declanşarea alarmei s-a modificat din nou. De aceea în 
acest interval de timp va trebui să controlaţi parametrii.  

 
Reluarea setărilor din fabricaţie 
Folosiţi următoarea comandă pentru a reveni la setările din fabricaţie (5 minute): 

RESET IDLEALARM #1513 
 

Examinarea setărilor 
Folosiţi următoarea comandă: 

TEST IDLEALARM #1513 
 

Exemplu: 
Intrarea de comutare a fost configurată în aşa fel încât la HIGH să declanşeze alarma. Numărătoarea inversă idle începe de la 
momentul în care IN1 atinge starea LOW. Dacă în perioada de timp IDLE s-a atins din nou starea alarmă pentru IN1 (HIGH) 
numărătoarea inversă este resetată, dar alarma nu este declanşată. Abia dacă IN1 menţine starea LOW permanent cel puţin 
pentru timpul IDLE setat se poate ca intrarea IN1 să declanşeze alarma.  
Observaţia nu este valabilă pentru alte alarme, precum ADC sau GPS. 
Explicaţie: această funcţie protejează utilizatorul de costuri SMS foarte mari.  

 
13.2 Informaţii celule GSM 

Dacă modulul GX107 nu are un receptor GPS sau nu poate localiza o poziţie puteţi transmite oricând denumirea GSM pentru 
zona respectivă şi informaţii despre celula GSM.  
Folosiţi următoarea comandă SMS: 

TEST CELL #1513 
Pentru codul celulei GSM adresaţi-vă operatorului de telefonie mobilă. 
Nu uitaţi că această funcţie pentru stabilirea poziţiei actuale nu este suportată de toţi operatoriii.  

 
Exemplu: raport SMS 
GX107 1.xx 
-------------- 
Batt: 90% 
GSM: 50% 
Zonă: 3F7A 
Timp: 1 
Info: 
Celule GSM 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţie: Harta este preluată de 

la OpenStreetMap-Project.  
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13.3 Funcţia histerezis (începând cu firmware 1.11d) 
Setările de bază au fost alese în aşa fel încât să fie adecvate pentru majoritatea aplicaţiilor. Modificarea lor este necesară numai 
în cazuri speciale. 
Pentru a evita trimiterea de mesaje de alarmă inutile a fost programată noua funcţie histerezis. În cazul unui histerezis valoarea 
de prag pentru alarmă se modifică în funcţie de oscilaţiile din jurul valorii histerezis. Valoarea analogică trebuie să se afle în 
domeniul permis înainte ca alarma să înceteze.  

 
 

Aceste valori de histerezis sunt setate independent de valoarea de alarmă folosind comenzile: 
SET HYSADC <valoare> #1513 are legătură cu funcţia: ADC 
SET HYSVOLT <valoare> #1513 are legătură cu funcţia: VOLTAGE 
SET HYSTEMP <valoare> #1513 are legătură cu funcţia: TEMPERATURE 
 

Domeniul de valori pentru comenzile individuale: 
HYSADC:  0 … 99   1 = 0.01 V  Implicit: 0.01 V 
HYSTEMP:  0 … 99   1 = 0.1 °C  Implicit: 0.2 °C 
HYSVOLT:  0 … 99   1 = 0.1 V  Implicit: 0.1 V 

Funcţia este dezactivată cu valoarea 0.  
Cu acţiunea TEST pentru o anumită funcţie se afişează starea actuală pentru toate valorile de histerezis.  
Cu RESET se revine la setările standard.  

 
 

14. Aplicaţie şi comenzi GPS 
 

Modulul GX107 poate fi echipat cu un modul GPS extern (cod 199310). Modulul GPS permite poziţionarea aparatului prin satelit 
(dacă există conexiune cu un număr suficient de sateliţi GPS). 
Echipat cu modul GPS GX107 poate transmite poziţia prin SMS. Poziţia aparatului poate fi verificată din orice loc folosind un 
telefon mobil. Poziţia precisă poate fi apoi introdusă într-un planificator pentru rute.  

 
14.1 Conexiune GPS 

Pentru a lega modulul GPS trebuie să instalaţi fişa prin sistemul de ghidare cablu M16, iar apoi în mufa corespunzătoare de pe 
placa electronică.  
După aceea apăsaţi tasta Reset.  
Ledul albastru va începe să clipească după câteva secunde dacă receptorul GPS este conectat la sateliţii GPS. 
Receptorul GPS trebuie să aibă acces nerestricţionat la sateliţi. 

Dacă ledul albastru nu clipeşte verificaţi încă o dată conexiunea şi orientarea receptorului GPS şi reporniţi aparatul 
(tasta Reset). 

 
14.2 Determinarea poziţiei GPS 

Dacă GX107 are conectat un modul GPS puteţi cere prin SMS coordonatele GPS actuale. Folosiţi următoarea comandă SMS: 
TEST GPS #1513 

Exemplu: 
GX107 1.XX    Nume aparat, versiune software 
Ora: 09:24:18    Ora: UTC pentru ultima poziţie 
Latitudine: 
49.549680 N    Latitudine în (grad) 
Longitudine: 
011.924780 E   Longitudine (grad) 
Altitudine peste zero: 413.5 m  Altitudine peste zero 
Număr sateliţi: 6    Nr. sateliţi găsiţi 
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Dacă aveţi un telefon mobil cu conexiune la internet puteţi folosi următoarea comandă: 
TEST GPSMAP #1513 

Exemplu: 
GX107 1.XX   Nume aparat, versiune software 
Ora: 12:22:34   Ora: UTC pentru ultima poziţie 
v. harta: 
link spre hartă  link spre hartă 

 
După clic pe link pe displayul telefonului mobil apare locul în care se află GX107 (în centrul hărţii).  

Observaţie: Harta este preluată din OpenStreetMap-Projekt.  
 
Modificare zoom şi furnizor hartă (începând cu firmware 1.10m): 
Aceste modificări le realizaţi cu următorii parametrii şi valori: 

SET GPSMAP <NR> #1513 
Parametrul NR are următoarea semnificaţie: 
0 hartă OSM, zoom standard (default) 
1-6 hartă OSM, 1-6 valori zoom 
100 GoogleMaps cu link actualizat 
101-106 GoogleMaps cu diferite valori zoom 
Ca răspuns veţi primi un SMS cu noul link. 

Pentru GoogleMaps este afişată numai harta fără opţiuni de comandă. De aceea această pagină poate fi afişată şi de 
telefoanele mobile mai vechi. 
Pagina web OpenStreetMap.org are nevoie de un browser actual pentru afişarea şi controlul hărţii. De aceea este 
nevoie de un smartphone actual. 
Pentru ambele variante telefonul mobil trebuie să aibă legătură la internet.  

 
14.3 Determinarea automată a poziţiei 

Uneori în situaţiile de alarmă este nevoie de datele de poziţionare de mai multe ori în timp scurt (la urmărirea aparatului).  În 
aceste cazuri puteţi folosi comanda: 

TEST GPS <timp> <cantitate> #1513 
sau 
TEST GPSMAP <timp> <cantitate> #1513 
 

Timp = timpul în minute între mesaje (1-249) 
250:  30 sec. 
251:  15 sec. 
Cantitate: Nr. max. de mesaje SMS ce trebuie expediate (1-1000).  
Dacă doriţi să întrerupeţi funcţia mai repede, înainte de a primi toate mesajele SMS programate trimiteţi comanda: 

RESET GPS #1513 
sau 
RESET GPSMAP #1513 
 

14.4 Economie de energie 
Pentru a economisi energie şi astfel a creşte autonomia acumulatorului receptorul GPS este oprit în majoritatea timpului atunci 
când modulul funcţionează cu acumulator (fără tensiune externă). 
Dacă modulul îşi modifică poziţia (modificarea celulei GSM) sau primeşte o comandă GPS actuala poziţie GPS este imediat 
actualizată. 
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În caz contrar receptorul GPS este reactivat pentru câteva minute după timpul setat. Această perioadă de timp poate fi 
modificată cu comanda: 

SET GPSSAVE <timpul în minute> #1513 
Timp = 0 – 250 minute (0 = GPS nu este dezactivat).  

Autonomia acumulatorului cu receptorul GPS conectat depinde direct de această setare. 
Dacă de ex. receptorul GPS nu este dezactivat (GPSSAVE = 0) atunci autonomia acumulatorului se reduce la câteva ore 
(în funcţie de starea acumulatorului şi temperatura ambientală).  

 
Reluarea setărilor din fabricaţie 
Folosiţi următoarea comandă pentru setarea din fabricaţie (60 min.): 

RESET GPSSAVE #1513 
 

Verificarea setărilor 
Folosiţi următoarea comandă: 

TEST GPSSAVE #1513 
 

14.5 Zonă GPS 
Cu modulul GPS conectat GX107 poate fi folosit pentru supravegherea zonelor. După programarea zonelor aprobate (max. 10) şi 
activarea modului alarmă (ENABLE) aparatul trimite un mesaj de alarmă cu coordonatele GPS la toate numerele de telefon şi 
adresele e-mail dacă s-a ieşit din zona permisă.  

 
La aplicarea tensiunii de intrare poziţia actuală este verificată în fiecare secundă. Dacă modulul este alimentat de la 
acumulatorul intern atunci poziţia actuală este actualizată numai la intervale de timp pentru a economisi curent. Aceste 
intervale de timp pot fi modificate cu comanda GPSSAVE.  

 
Programarea zonelor 
Folosiţi comanda: 

SET GPSZONE <latitudine1> <longitudine1> <latitudine2> 
 <longitudine2> #1513 

Latitudine1= limita superioară (direcţia nord) 
Latitudine2= limita inferioară (direcţia sud) 
Longitudine1 = limita stângă (direcţie vest) 
Longitudine2 = limita dreaptă (direcţie est) 

 
Format pentru introducerea datelor 
Coordonatele sunt oferite în grade cu 6 poziţii după virgulă. Acesta este formatul folosit de GoogleMaps la clic dreapta.  
Latitudine – gg.ggggggN (grad) 
Longitudine – ggg.ggggggE (grad) 
 

Coordonatele GPS sunt oferite în grade cu 6 poziţii după virgulă. Datele pot apărea în domeniul:  
XX,000000° până la XX,999999° 
Cifrele care lipsesc trebuie completate cu 0.  
Exemplu: 11.532°E = 011.532000 
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Exemplu 
Dacă doriţi să monitorizaţi o anumită zonă introduceţi datele aşa după cum se vede în următorul exemplu: 

SET GPSZONE 49.549680N 011.924780E 49.537480N 011.957910E #1513 
Răspunsul va fi: 
Zona GPS: 1/1 <---- Număr zonă 
Latitudine 
49.549680N - 49.537480N 
Longitudine 
011.924780E - 011.957910E 

Nu uitaţi ca la fiecare comandă SET GPSZONE să inseraţi o nouă zonă. Dacă s-a ajuns la limita de stocare veţi primi un 
mesaj de eroare.  

 
Ştergerea tuturor zonelor stocate 
Folosiţi comanda: 

RESET GPSZONE ALL #1513 
 

Ştergerea zonelor individuale 
Folosiţi comanda: 

RESET GPSZONE <Nr zonă> #1513 
După ştergere se modifică corespunzător poziţia tuturor zonelor. Dacă de ex. aţi programat zonele 1 – 3 şi aţi şters zona 
2 atunci zona 3 se va afla în poziţia a 2-a de stocare şi va fi afişată drept zona 2.  

 
Activarea şi dezactivarea alarmei zonă 
Puteţi controla separat alarma pentru zonele GPS. Funcţia zone poate fi dezactivată fără a fi nevoie să ştergeţi datele. 

SET/RESET GPSZONE #1513 
 
Verificarea unei zone programate 
Pentru a verifica o zonă programată în locul determinat folosiţi comanda: 

TEST GPSZONE <Nr locaţie> #1513 
Nr. locaţie= valori de la 1 la 10 
Exemplu 

TEST GPSZONE 3 #1513 
SMS de răspuns 
GX107 1.XX 
Zonă GPS: 3/7 
Latitudine 
49.549680N - 49.537480N 
Longitudine 
011.924780E - 011.957910E 

 

Puteţi asocia mai multe zone într-un coridor. Graniţele zonelor sunt de-a lungul gradelor de longitudine şi latitudine 
indicate. Nu pot fi introduse zone în diagonală. 
Zonele trebuie să se suprapună dacă fac parte dintr-un coridor.  
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15. Revenirea la setările din fabricaţie 
 

Pentru a reveni la setările din fabricaţie ale modulului apăsaţi simultan cele două taste RESET şi S1.  
Eliberaţi tasta RESET şi menţineţi apăsată tasta S1 încă 10 secunde.  
Dacă ledul roşu începe să clipească s-a revenit la setările din fabricaţie. După aceea trebuie reluată programarea sistemului.  
Reluarea setărilor din fabricaţie modifică codul PIN la modulului GX107 la 1513.  
Codul PIN al cartelei SIM nu se modifică! 
Dacă codul PIN al modulului GX107 este diferit de cel al cartelei SIM se aprinde ledul roşu (eroare). Pentru a putea folosi cartela 
SIM în GX107 trebuie să setaţi codul PIN la 1513 (v. cap. „Pregătirea cartelei SIM”).  

 

16. Afişare erori 
 

 Led roşu (eroare) 
Codul PIN al aparatului şi codul PIN al cartelei SIM sunt diferite, cartela SIM nu este activă sau nu este instalată corect. 

 Indicatorul pentru starea acumulatorului se aprinde în roşu sau verde. 
Verificaţi conexiunea acumulatorului (dacă ştecărul a fost conectat corect sau dacă nu există daune fizice).  
Soluţii posibile: scoateţi fişa acumulatorului şi reconectaţi-o.  

 

17. Eliminarea deşeurilor 
 

Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor naturale cu 
prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin 
substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în 
locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe periculoase sunt: Cd 
= cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 

 

18. Declaraţia de conformitate 
 

Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerinţele şi directivele relevante ale 
legii 1999/5/EC. 
Declaraţia de conformitate pentru acest produs o puteţi găsi la www.germanelectronics.ro 

 

19. Date tehnice 
 

Tensiune de funcţionare   5 - 32 V/DC, min. 700 mA 
Modul     Wavecom Q2400 
Benzi de frecvenţă   EGSM900 (880 - 960 MHz) 
      DCS1800 (1710 - 1880 MHz) 
Clasa GSM    clasa 4 (2 Watt) la EGSM900 
      clasa 1 (1 Watt) la DCS1800 
SIM     cartelă SIM 3 V  
Antenă GSM externă   produs Conrad cod 199399 
Consum de curent (la 10 V)  în standby: cca. 15 mA 
      cu 1 releu: cca. 30 mA 
     maximum: cca. 210 mA (toate funcţiile active şi acumulatorul încărcat) 
Intrare IN1    L logic la 0 V - 2 V 
      H logic la 3,5 V până la max. 32 V 
     3 mA la 10 V/DC 
Intrare ADC    0 V - 2,8 V (rezoluţie 10 biţi) 
Tensiune de ieşire pin ADC  tensiune de alimentare 3,6 V - 4,5 V  
Senzor temperatură intrare analogică produs Conrad cod 198896 
Putere de comutare releu   5 A, 30 V/DC  respectiv 8 A, 250 V/AC 
Putere de comutare tranzistor  300 mA, 32 V/DC 
Releu compatibil cu ieşirea 2   produs Conrad cod 502892 
Acumulator    LiPo/LiIon 1100 mAh, 3,7 V 

http://www.germanelectronics.ro/
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Timp de încărcare   minim2,5 ore 
Timp standby    max. 120 ore (fără ieşiri active, fără GPS) 
     max. 72 ore (fără ieşiri active, cu GPS) 
Carcasă      IP66 
Temperatură de funcţionare  -20 °C - +75 °C 
Dimensiuni     placa electronică (L x l x Î): 77 x 54 x 33 mm 
     carcasă (L x l x Î): 88 x 64 x 43 mm 
Greutate     cca. 165 g 
Serviciu date    SMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 
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Declarație de conformitate 
 

R & TTED 99 / 5 / EC 
 

 
 
 

 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:   str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 

 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Modul de alarmă/comandă la distanţă GX107 

GPS pentru modul comandă la distanță GX107 
Cod:    199000 

199310 
 

respectă următoarele norme sau documente: 
EN 301 419-1: V4.0.1; 
EN 301 511: V9.0.2; 
EN 301489-7: 1.3.1; 
EN 60950-1: 2006; 
EN 50360-1: 2001; 

 
Titlu şi/sau număr/dată normă sau document 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 11 feb. 2010 
Loc şi dată         Producător/Nume şi semnătură 

reprezentant autorizat  
 


