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 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 

 

 

GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 
GSM-puhelimen avulla 

1 Ominaisuudet  

• Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä.  
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• Etälämpötilamittaus  
• Soittohälytys ulkoisesta relekontaktista tai lämpötilan alueen ylityksestä  
• 1- 10 hälytyksen vastaanottajaa  
• 12V tai  230V käyttöjännite 
• Ohjaus tapahtuu etäpuhelimen näppäimiä painamalla tai laittamalla ohjauskomennot 

puhelinnumeron perään puhelimen nimilistassa.    
• Laite käyttää asiakkaan omaa Nokia 3310 puhelinta tiedonsiirtolaitteena 
• DIP1 kytkin auki salasana ei käytössä, kiinni salasana pitää antaa alussa 
• DIP2 kykin auki viiveajat ( komento 2) ovat minuutteja, kiinni tunteja.   

2 Käyttökohteet. 

• Mökin lämmityksen etäohjaus ja GSM-lukko.  
• Vuokramökin lämmityksen pudotus kun käyttäjät ovat lähteneet 
• Viljankuivurin ohjaus- ja hälytyslaite  
• Pellettipolttimen etähälytyslaite  
• Webaston/Eberspreacher/Volvo Artic/sähkötolpan etäkäynnistys.   
• Ovilukko avaa huoltomiehen sisälle, ei tarvitse odotella kotona. Lappu ovelle "Putkikimies, 

soita 04011111, avaan oven"  .   
• Ovilukko kerhotiloihin ja venesatamiin vain jäsenmaksun maksaneille. Etähotellien oven ja 

autotallin avaus vain asiakkaille.  
• Luontokuvaajan ansojen etähälytys.  
• Radioamatöörin etäaseman tai etätietokoneen käynnistys. 
• Vesiosuuskunnan painehälytys   
• Kala- ja lihavaraston lämpötilahälytys (EU-vaatimus)   

 

3 Puhelinasetukset 3310 

Automaattivastauksen voi valita vain jos HF-johto on paikallaan. Joissakin puhelimissa ei 
näy HF-symbolia näytöllä, vaikka HF-liitin toimii normaalisti.  Laita näppäinäänet (testaus 
paikallispuhelimella ilman etäyhteyttä)  suurimalle tasolle ja samoin tulevan puhelun 
äänenvoimakkuus. äänenvoimakkuutta voi säätää vain jos puhelu on käynnissä. 

Kytke PG-30:n HF-johto puhelimeen.  

• Aseta näppäinäänet täysille. Valikko/Äänivalinnat/Näppäinäänet/Taso3 ( 5-6-4) . 
• Aseta automaattivastaus päälle. 

Valikko/Asetukset/Puhelinasetukset/Automaattivastaus päälle( 6-1-6-1). Laita 
tulevan puhelun äänenvoimakkuus täysille tulevan puhelun aikana nuolinäppäimillä. 

• Aseta DTMF-äänet täysille paikallista testausta varten. Valikko/Profiilit/Oma Profiili 
/Muokkaa/Oma profiili/Näppäinäänet/muokkaa/Taso3 (12-5-4-6) . Testaa, että 
kuulet DTMF-äänet kun HF-johto on irti.   
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 4 Ohjaustestaus   

 

Kytke sähkö päälle PG-30. Aluksi kuulet käynnistysäänet kaiuttimesta. Paina puhelimen 
näppäimiä 011. Rele 1 ja LED1 pitää kytkeytyä päälle ja jokaisen merkin jälkeen kuulet 
pienen hyväksymisäänen. Paina 0,1,0. Rele 1 avautuu. Testaa samoin releet 2-4 komennoilla 
021 ,  031 ja 041 jne. Testaa sama etäpuhelimella ja tarkasta, että puhelin menee päälle 
automaattisesti soitosta. 

5 Hälytystestaus  

 

Kytke kaksi johtoa ( tai oma hälytyslaitteesi relekontakti) riviliittimiin 6   ja 8  välille. Jos 
kontakteja on useita sarjassa, ne pitää olla normaalitilassa suljettuna. Nastassa 6 on sisäinen 
ylösvetovastus +5V.  Älä kytke ulkoisia jännitteitä tähän liittimeen. Kun olet tehnyt 
hälytysasetukset  komentolistan kohdan 8 mukaan, odota poistumisviive 1 minuutti 
käynnistyksen jälkeen ja kytke johdot yhteen. Tarkasta, että hälytys tai hälytykset menevät 
perille. Nollaa hälytykset joko poistamalla  oikosulku  6 ja 8 tai  tee etänollaus komennolla 
856. Laita puhelimeen aluksi muutama puhelinnumero ja opeta hälytysäänet niihin esim. 
820 komennolla hälytys #0. Testaa hälytys 840 komennolla. Lue kuitenkin ensin ohjeet 
miten hälytysääni/soitto opetetaan.  

6 Komennot       
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Ohjeen ensimmäiset numerot viittaavat ko. komennon ensimmäiseen merkkiin. Komennot 
tarkoittavat näppäinpainalluksia puhelimelta tai puhelimen numeron perässä olevia lisä 
koodeja p (= pause)  esim. 040000000p011. Seuraavat p merkit tarkoittavat sekunnin 
viivettä esim. 040000000p01ppp010 = rele1 päälle, 3 sekunnin kuluttua pois. p-merkin saa 
painamalla kolme kertaa *-näppäintä.  

Kun hälytysäänet on opetettu, ne tallentuvat SIM kortille, ei puhelimeen. Hälytysnumeroita 
voi vaihtaa ilman, että tarvitsee opettaa uusia  hälytysnumeroita. Puhelimessa on akku, joka 
normaalisti kestää sähkökatkoksen. Jos akku pääsee tyhjäksi, puhelin käynnistyy 
automaattisesti, jos power on/off  näppäin on pysyvästi oikosuljettu. Akkua voi pitää koko 
ajan latauksessa. Litium akuissa pitää olla automaattinen lataussäädin ( 2.5V –4.2V).  

 

0. Ohjausrele päälle  ja pois tyyppi 0. Rele 2 päälle 021. Rele 2 pois   020. ( 1-5)  

1. Releiden tilat voidaan lukea äänikoodeilla komennolla 1,1,1.   ( 5 ääntä, lyhyt ääni rele on 
kytketty, pitkä rele auki)    
 
2. Releiden aikaohjattu komento tyyppi 2. Rele 1 päälle minuutiksi 2101. Jos DIP2 on kiinni, niin 
ajat ovat tunteja    ( 1-5)  
 
3. Releiden pulssiohjatut komennot  komentotyyppi 3 . Rele1 pulssi  käyttää relettä 1 päällä 
sekunnin  311 ( 1-5) 
 
4 Releiden viivästetty päälle ja viivästetty pois komento  komentotyyppi 4. 4185  rele 1  päälle 8 
tunnin jälkeen 50 minuutiksi. 
 
5.  Uuden salasanan antaminen 500 on alkukomento ja  sen jälkeen kaksi kertaa   uusi salasana 
esim. 1234  komento on  50012341234. Jos DIP1 on kiinni salasana on käytössä.  
 
6. Lämpötila-anturin lukukomento on 600 anturille 0. Korjaus anturille 0   -2C  6022. Korjaus 
anturille 0 +3 C  6013  
http://www.probyte.fi/info/gsmlampotilanmittaus.html 
 
7. Lyhytaikaiset ohjaukset  7.  719  rele 1 päälle 9 sekunniksi  
 
8.  Komennossa 8 on monia hälytyksiin ja lämpötilaan liittyviä asetustoimintoja . 
 8.1. Hälytyksen opetuskomento 82x  puhelimelle, x (0-9) on hälytys 0-9  

• keltainen merkki LED syttyy  
• valitse puhelimen luettelosta sopiva nimi ja lisää äänitunniste ( ei soittoääni). 

Valikko/Äänitunniste/Lisää äänitunnisteet/Valitse puhelinnumero 
• 5 viiveen kuluttua laite antaa  30 kpl  soittoääntä opetustarkoituksessa. 
•  # merkillä voi lopettaa opetuksen tai se loppuu kun 30 opetusta on annettu.  
• Katso tarkemmin http://www.probyte.fi/info/gsmhalytystoiminnat.html 

8.2 Hälytysten sallinta. Komento  81x.  815  ottaa hälytyksen 5 käyttöön. 819 on ottaa hälytyksen 
9 käyttöön   

8.3 Hälytysten  esto. Komento 80x. 806 ottaa hälytyksen 6 pois käytöstä. 809 ottaa  hälytyksen 9 
pois käytöstä jne.  
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8.4 Tee reletesti. Anna komento 831 Kaikki releet menevät päälle ja pois vuorotellen  sekunnin 
välein   

8.5 Mitkä hälytysnumerot ovat käytössä? Anna komento 832. Laite tulostaa äänellä kaikki käytössä 
olevat hälytykset peräjälkeen  Matala pitkä ääni on numero käytössä, lyhyt korkea ei käytössä.    

8.6 Mikä on tulojen 1-6 tilat ? Anna komento  833. Hälytystulo antaa avonaisena pitkän matalan 
äänen  ja oikosulussa lyhyen äänen.    

8.7 Testaa hälytysnumero x  komennolla 84x.  Anna komento  esim. 841 hälytysnumerolle 1.  
8.8 Poista kaikki hälytysnumerot käytöstä  kerralla. Anna komento 850. 
8.9 Ota kaikki hälytysnumerot käyttöön kerralla. Anna komento 851 
8.10 Tulosta viimeisen hälytyksen syy  855  ( 1 =Power, 2= lämpötilan alaraja, 3= 

lämpötilan yläraja tai 4=ulkoinen hälytys)  
8.11 Nollaa hälytyksen syy.  856.  
8.12 Ota kaikki termostaattitoiminnat  pois käytöstä. Anna komento 853  
8.13 Ota kaikki termostaatit käyttöön 20 C asetuksella. Anna komento 852  
8.14 Testaa lämpötilahälytyksen alaraja  834. Äänet samoin kuin mittauksessa 
8.15 Testaa lämpötilahälytyksen yläraja 835 Äänet samoin kuin mittauksessa 
8.16 Testaa onko ollut sähkökatkos. Komento 836.   Matala ääni on, lyhyt korkea ei. 
8.17 Nollaa sähkökatkostila 837 
8.18 Estä sähkö pois -hälytys    838  
8.19 Aseta sähkö pois -hälytys päälle  839   
8.20 Ota lämpötilanalarajahälytys käyttöön tai poista se  käytöstä komennolla 
8.21 alarajahälytys 86MTT, jossa  

M on  1= + lämpötila, 0 = miinuslämpötila   
TT = lämpötilaraja   
  86105.   +5 astetta  
  86005.   -5 astetta    
 86000, alarajalämpötilahälystä ei ole käytössä  

Ylärajahälytys 87MTT, jossa  
 M on  1= + lämpötila, 0 = miinuslämpötila   
TT = lämpötilaraja   
  87105.   +5 astetta  
  87005.   -5 astetta    
 87000, ylärajalämpötilahälystä ei ole käytössä 

 
Hälytyksiä ei tule ensimmäisenä minuuttina. Tämä aika on varattu rakennuksesta 
poistumisviiveelle.     

Jos hälytyksiä on monta, jokainen soitetaan erikseen. Kun avaa puhelimen kuulee kulloisenkin 
hälytysäänen.  Esim. ulkoinen hälytys on 4 äänimerkkiä peräkkäin ja  viiden sekunnin tauko. 

  

  

Yksi hälytys kestää 40 sekuntia. Kaikki sallitut hälytykset käydään läpi järjestyksessä ja 
pidetään sen jälkeen 10 minuutin tauko. Sen jälkeen tehdään uudet hälytykset.  Näitä sarjoja 
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tehdään 10 kappaletta. Jos puhelin on varattu, sen näkyy kuitenkin soittaneiden luettelossa. 
Hälytyksiä tehdään  kymmenen yritystä jokaiseen asetettuun puhelinnumeroon.    

Hälytysjärjestys, jos kaikki hälytykset tulevat yhtä aikaa: 

1 POWER off hälytys 

2 Ulkoinen hälytys  

3 Lämpötila liian matala  

4 Lämpötila  liian suuri  

Kun hälytyslaite soittaa, se antaa koko ajan ääntä, joka on erilainen  eri hälytystyypeille.  

Komennolla 000 voi testata onko linja auki, vastausäänet tulevat, ei muuta toimintaa  

 

 
9 . Termostaattikomennot. 

Laitteessa on neljä erillistä termostaattia jotka toimivat oman anturinsa mukaan.  

Komento  9122 asettaa releen toimimaan ensimmäisen anturin (0) mukaan 20 C 
lämpötilassa  ( lämmitystoiminta) . 9400 ottaa termostaatin pois releeltä 4  ( liittyy 
lämpötila-anturiin 3).  

Termostaattitoiminnat toimivat myös  hälytysten aika. 
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Lisätietoja http://www.probyte.fi/info/gsm2010.html  
  
 puh.  358-3-2661885  
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 Probyte, Nirvankatu 31, 33820 Tampere 

 


