
GSM alarm og styring 

1 ud, 3 alarm, 1 temperaturføler 

 

Alarm fra bevægelsesføler (PIR-detektor): 
 

 

Funktion: 

 Indgang 2 tilsluttes en bevægelsesføler (PIR) 

 Teksten: INDBRUD sendes hvert 15. min så længe bevægelsesføleren aktiveres  

 Sirene tilsluttes udgangen og aktiveres i 2 minutter ved alarm (kan udelades) 

 Alarm ved strømudfald når 3,6V genopladeligt batteri er monteret. 

 Indgang 0 tilsluttes en niveau kontakt til Fra-/Tilkobling (kan udelades) 

 

1. Kobling af ind- og 

udgange:  

Bevægelsesføleren, i dette 

eksempel en Siemens PIR 

120C, forbindes til den 

digitale indgang 2 og 

strømforsyningen. En sirene 

kan evt. tilsluttes udgangen  

 

En til-/frakoblingskontakt 

kan tilsluttes indgang 0. 

Anvendes en pulskontakt 

(ringetryk) vil eet tryk 

frakoble og næste tryk 

tilkoble enheden. Det har 

den fordel, at har man glemt 

at tilkoble enheden, vil man 

altid efterfølgende kunne 

tilkoble med sms: ON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programmering med PC-software 

 

Modtagere af alarm  

Indkod telefonnumre på modtagere af alarm 

Vælges ’DTMF’ vil enheden ringe op og afgive toner ved alarm. 

 

 
 



GSM alarm og styring 

1 ud, 3 alarm, 1 temperaturføler 

Opsætning af udgang  

Udgang aktiveres evt. i 2 min. ved alarm, hvis sirene er tilkoblet. 

 

 

 
 

Opsætning af indgange 

 

Indkod en tekst, fx ’INDBRUD’ i brydefunktionen på indgang 2 

 
 

Vælg ’Puls’ som fra-/tilkobling hvis pulskontakt er tilsluttet indgang 0 

 
 

4. Programmering med SMS 

Hvis PIN-kode på SIM-kortet er aktiveret sættes fx 1234 foran alle kommandoer. Mellemrum er 

vigtige. 0=nul, O=bogstav. 

N1  11111111 Opret telefonnummer ’11111111’  modtager alarm som sms på plads nr. 1  

N2  22222222  * Opret telefonnummer ’22222222’  modtager alarm som tonekald på plads 

nr. 2  

JS Send power alarm straks (valgfri) 

G5 Aktiver udgang i 2 min. ved alarm. 

CT Send kun alarm hvis tekst er oprettet  

DM Send kun alarm hver 15. min. 

A2  INDBRUD Tekst når indgang 2 brydes 

RP Opret fra-/tilkobling som pulskontakt på indgang 0 (valgfri) 

 

5. Styring med SMS 

 

ON Tilkobler enheden 

OF Frakobler enheden 

 

Profort den 23-04-2013 


