System sterowania urządzeniami w technologii bezprzewodowej
bramką GSM Tydom 315
Bramka GSM umożliwia wykonanie następujących funkcji w bezprzewodowym sterowaniu
urządzeniami domotyki;
‐ przekazuje informacje dotyczące systemu alarmowego, ogrzewania i automatyki
do 4 ‐ ch zaprogramowanych numerów telefonicznych.
‐ umożliwia odsłuch lub rozmowę w pomieszczeniach objętych dozorem
‐ ostrzega o awarii zasilania sieci dłuższym niż 30 minut
Komunikacja między telefonem a bramką odbywa się za pomocą syntezy głosowej, wszystkie
komunikaty przekazywane są z bramki w formie tekstowej, a w przypadku uruchomieniu aplikacji
„Mój dom” komunikaty w formie SMS.
Po zainstalowaniu bramki GSM i uruchomieniu jej (urządzenie mając kartę SIM
posiada własny przypisany numer) możemy połączyć się z telefonu wybierając numer karty.
Po uruchomieniu przekaźnika i sprawdzeniu odbioru GSM pierwszą czynnością jest
przypisanie bramki do centralki alarmowej, wg. instrukcji;
W tym celu centralka musi być w stanie „konserwacji”, tak samo przy przypisywaniu
innych urządzeń jak ogrzewania, automatyki (rolety,oświetlenie Itd. .)
Komunikacja z bramką GSM; wybrać na aparacie telefonicznym (komórce) numer przypisany
do karty SIM bramki GSM. Po pierwszym dzwonku nastąpi połączenie i komunikat;
„dzień dobry wpisz kod dostępu”

‐ wpisz kod 1 2 3 4 5 6 (kod fabryczny)

po wpisaniu kodu dostępu zostają przekazywane informacje dotyczące ‐ stanu alarmu,
alarm samoobrona w stanie przymusu, centrala, aktualna data, godzina, temperatura , w przypadku
zainstalowanego zewnętrznego sygnalizatora alarmowego także temperatury zewnętrznej.
Komunikaty menu głównego;
‐ „usuń alarm wciśnij 0"
‐ „menu alarm wciśnij 1" ‐‐‐‐‐‐‐‐ „wciśnij 1 włącz/wyłącz alarm
„wciśnij 2 uruchom mikrofon w pomieszczeniu
„wciśnij 3 uruchom głośnik w pomieszczeniu
„wciśnij *” powrót do menu głównego
‐ „menu ogrzewanie wciśnij 2" ‐‐‐ „wciśnij 1 opcja przeciw zamarzaniu”
„wciśnij 2 opcja tryb ekonomiczny”
„wciśnij 3 opcja tryb komfort”
„wciśnij 4 opcja tryb automatyczny”
„wciśnij *” powrót do menu głównego
‐ „menu automatyka wciśnij 4"‐‐‐ „wciśnij 1"
„wciśnij 2"
„wciśnij 3"
„wciśnij 4" tymi opcjami włączamy lub wyłączamy
dane wejście automatyki „1" on „2" oﬀ
„3" programowanie czasowe dla danego wyjścia
wybieramy cyfry gdzie dwie pierwsze ‐ godziny
dwie następne minuty.
„wciśnij *” powrót do menu głównego
‐ „menu konﬁguracja funkcji wciśnij 5"
„wciśnij 1 konﬁguracja połączenia możliwość zadeklarowania
od 1 do 4‐ch numerów telefonów
„wciśnij 2 zmiana informacji głosowej
„wciśnij 3 zmiana kodu dostępu
„wciśnij 4 ustawiamy godzinę
„wciśnij 5 ustawiamy datę
opcje zatwierdzamy „*” przechodzimy w dowolne menu „**” lub powrót do poprzedniego

