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GSM COMMANDER GEBRUIKERS INSTRUCTIE
PRODUCT BESCHRIJVING
De GSM Commander is een electronische unit met een ingebouwd GSM modem. Het doel is om
een geautomatiseerde poort open te kunnen sturen met behulp van een mobiele telefoon. De unit
beschikt over een potentiaal-vrij relais contact welke parallel geplaatst kan worden over de knop
welke normaal voor opening van de poort zorgt. In het geheugen van de unit bevindt zich de
zogenaamde whitelist van telefoonnummers van gebruikers welke geautoriseerd zijn om toegang
te verkrijgen. Het geheugen biedt plaats voor 2000 reguliere telefoonnummers en 750 voor
speciale toegang. Wanneer de GSM Commander een oproep ontvangt zal deze dit nummer
controleren aan de hand van de whitelist of het betreffende nummer toegang mag worden
verleend. Indien toegang wordt verleend breekt de unit de inkomende oproep af (na 1x overgaan)
en zal het relais schakelen. De GSM Commander beschikt tevens over 2 alarm input’s voor
bijvoorbeeld het genereren van een inbraak of storings alarm. Bij zo’n alarm kan de unit een SMS
uitsturen of een uitgaande oproep.

Aansluitingen en led’s

1. GSM activiteit led
2. MCU led
3. RELAIS led
4. GSM verbinding led

ˇ2000 Reguliere gebruikers geheugenplaatsen.
ˇ SHL250+PHL300+QHL250 ,totaal 750 geheugenplaatsen speciale nummers.
ˇ 5 geheugenplaatsen alarm nummers, plaats 1 vastgelegd voor functie Report.
ˇ Tot 500 logs opgeslagen in database.
ˇ Makkelijk te programmeren middels de gratis PC software.

INSTALLATIE
Lees dit a.u.b. voor installatie!
z
z
z
z

Wees zeer voorzichting vanwege de 230V voedingsaansluiting.
Bij storing haal direct de 230V spanning van de unit.
Haal alvorens te behuizing te openen de 230V spanning van de unit.
Voor de beste GSM ontvangst van de unit installeer deze met de antenne
verticaal.
Bouw bij voorkeur de unit niet in in een metalen kast.
z Monteer de unit zorgvuldig en controleer of alles waterdicht is.
z Zorg in alle gevallen ervoor dat de unit van de 230V af is wanneer een simkaart
wordt aangebracht of verwijderd. Dit voorkomt schade aan de unit.
Om de unit te koppelen aan de besturing van de poort opener zet u 2 draden van het relais NO en
C van de unit parallel op de ingang van de besturing welke gebruikt wordt om de poort open te
sturen. (FAAC, Genius : Open A) Het relaiscontact kan maximaal 48V 0.5A max. verwerken. Dit
is meer dan ruim voldoende voor de werking als boven beschreven. Controleer of op de plaats van
de installatie voldoende netwerkdekking is/ welke provider het beste signaal heeft. Dit doet u
eenvoudig met uw eigen mobiele telefoon op voorhand zodat u de benodigde simkaart van de
juiste provider kunt bestellen. Wanneer het signaal zwak is kunt u een externe antenne aansluiten
op de GSM Commander.
Voor het installeren van de simkaart schuift u het blinkende deel naar rechts om zo de houder te
openen. De houder kan nu open. Schuif de simkaart vlak onder het blinkende deel met de
schuine kant naar links. De contacten van de simkaart zitten zo gezien aan de onderzijde. Klap
het blinkende deel weer naar beneden en vergrendel de houder weer door het blinkende deel naar
links te schuiven.

GSM Commander Programmeren
z Snel nummers programmeren in de whitelist WHL met de inleerknop S1
:
1) Druk 1x op S1 ( tot de relais led 3 (D2) oplicht )
2) Bel met de in te leren GSM naar de unit binnen 10 seconden.
3) De unit breekt de inkomende oproep af en de relais led 3 (D2) knippert een paar keer.
4) Druk nogmaals op S1, relais led 3 (D2) zal uitgaan.
Voor meer nummers herhaald u bovenstaande handelingen.
Het nummer is nu opgeslagen.
Controleer dit door met de zojuist ingeprogrammeerde GSM naar de unit te bellen.
Na 1x overgaan zal de unit de oproep afbreken en het relais laten schakelen.
z Programmeren middels de PC software of SMS
Voor het kunnen gebruiken van de PC software heeft u het bijgeleverde RS232 programmeer
adapter printje nodig.
Merk op dat de commando’s uit hoofdletters bestaan. Bijvoorbeeld : PWD is niet pwd, CAP is
niet Cap etc. Gebruik geen spatie’s of andere tekens.
Sommige gecompliceerde functie’s kunnen niet worden geprogrammeerd middels SMS, deze
kunnen alleen via de PC software worden geprogrammeerd.
Let op de juiste richting van de connector

Wanneer u geen RS232 poort op uw PC voorhanden heeft kunt u gebruik maken van een USB
naar serieel converter.

GSM Commander PC Program Software interface

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schakelen tussen instellingen en log venster
Open opgeslagen bestand
Sla het gemaakte bestand met telefoonnummers op
Opslaan als
Communicatie selecteren, Com poort instellingen
Verbind met de unit
Selecteer taal (niet in gebruik)
Instellingen Tab (reguliere nummers, speciale nummers en miscellaneous instellingen
Log Tab
R e g u l i e r e n u m m e r s Tab – tot 2000 nummers
Speciale telefoonnummers Tab – tot 750 nummers
Alarm Phone numbers Tab – tot 5 nummers
Miscellaneous Tab (diverse instellingen)

De volgende commando’s zijn van toepassing :
#PWD:
Password (wachtwoord)
#CAP:
Change password (wijzig wachtwoord)
#WHL:
White List
#GOT:
Gate puls tijd (schakeltijd)
#ALARM:
Alarm instelling
#MODE:
Relais mode
#CSQ:
Check Signaal kwaliteit
#SCA:
Stel berichtencentrum nummer in
#STATUS:
Check status
#ACM
Alle of enkel geautoriseerde oproepen toegang
#REPORT
Text bericht naar beheerder bij gebeurtenissen
#REPLY
SMS bevestigingen uit (spaart sms tegoed)
Wanneer een sms commando is aangekomen ontvangt u een bevestigings-sms terug met OK
Wanneer succesvol, en met Err wanneer er een fout is opgetreden. LET OP! HIERVOOR
DIENT ER WEL VOLDOENDE BELTEGOED OP DE SIMKAART AANWEZIG ZIJN EN EEN
WERKENDE SMS BUNDEL.
#PWD Password. (wachtwoord)
Dit commando komt altijd voor elk te versturen commando met het 6 cijferige wachtwoord.
Standaard wachtwoord is 123456. U kunt het wachtwoord wijzigen met het
#CAP commando.

In de volgende voorbeelden wordt steeds het standaard wachtwoord genoemd.
#CAP Change Password.(wijzig wachtwoord)
Gebruik dit commando om het standaard wachwoord te wijzigen in een door u te kiezen
wachtwoord. (let op! onthoud of backup dit wachtwoord zorgvuldig. Voor een wachtwoord-reset
moet de unit terug naar de fabriek met de nodige bijkomende kosten)
Het #CAP commando moet 2x ingegeven worden om er zeker van te zijn dat het juiste
wachtwoord opgeslagen wordt.
Uiteraard gaat het oude wachtwoord vooraf aan het nieuwe wachtwoord.
Voorbeeld : verander wachtwoord 123456 in het nieuwe wachtwoord 333444 dan is dit het SMS
commando :
#PWD123456#CAP333444#CAP333444
Bevestigings SMS: PWD SETUP OK
Indien wachtwoord succesvol gewijzigd, of een Error melding bij fouten
Indien het oude wachtwoord niet correct is ingegeven ontvangt u de melding per sms terug : Error
Old Password

Indien 1 van de 2 ingegeven nieuwe wachtwoorden niet gelijk is ontvangt u per sms terug : Error
New Password, Please Check the input again

#WHL White List.
Dit is het meest gebruikte commando.Tel. nummers in de white list krijgen toegang. Er kunnen
2000 tel. nummers toegevoegd worden aan de white list. Elk nummer vereist een nieuw sms
bericht met het wachtwoord en de positie in de white list.
• Om een tel. nummer toe te voegen ziet het commando er als volgt uit :
#PWD123456#WHL01=0612345678
Bevestigings sms : WHL01 SET TO 0612345678 OK
Waar 01 the positie in the white list is en 0612345678 het tel. nummer.
Een toe te voegen tel. nummer kan maximaal 10 cijfers lang zijn.
! Let op!
Alle inkomende oproepen hebben standaard toegang!! Om dit te wijzigen gebruik het #ACM commando :

#PWD123456#ACM=ON
#PWD123456#ACM=OFF

ACM=OFF, iedereen toegang (af fabriek staat deze functie op OFF!)
ACM=ON, alleen nummers in de lijst(en) hebben toegang.

• Specifiek tel. nummer opvragen uit de white list :
#PWD123456#WHL0001?
Bevestigings sms : WHL01 IS 61143815 OK
• Om een specifiek tel. nummer te wissen uit de white list :
#PWD123456#WHL01=0000000
(u kunt het ook overschrijven door een nieuw tel.
nummer)

Bevestigings sms : WHL01 SET TO 000000
Laat alle nummers uit de white list zien : (commando werkt alleen via PC software)
#PWD123456#WHL=ALL?
Bevestiging :
WHL01 IS XXX
WHL03 IS XXX

WHL08 IS XXX
……

#SHL, #PHL, #QHL Special List. (speciale tel. nummers)
Stel toegang voor tel. nummers in van tijd tot tijd
#PWD123456#SHL001=13564121668:1357(8:32-23:59)

Bevestiging : SHL001 SETUP TO 61143815:1357(8:32-23:59)
### SHL001 tel. nummer heeft toegang van 8:32 tot 23:59 elke Ma, Woe, Vrij, Zo.
#PWD123456#PHL001=13564121668:100324-101012(8:32-18:26)

Bevestiging : PHL002 SETUP TO 61143816: 100324-100812(8:32-18:26)
### PHL001 tel. nummer heeft toegang van 8:32 to 18:26 vanaf 24 Maart tot 12 Oktober.
#PWD123456#QHL001=13564121668:12

Bevestiging : QHL003 SETUP TO 61143817:12
### QHL001 tel. nummer heeft toegang voor 12 keer.

• Specifiek tel. nummer opvragen uit de speciale lijst :
#PWD123456#SHL0001?
Bevestiging : SHL01 IS 61143815 OK
Or #PWD123456#PHL0001?
#PWD123456#QHL0001?
• Om een tel. nummer te wissen :
#PWD123456#WHL01=0000
Or #PWD123456#PHL01=0000
#PWD123456#QHL01=0000
(u kunt het ook overschrijven door een nieuw tel. nummer)
Laat alle nummers uit de white list zien : (commando werkt alleen via PC software)
#PWD123456#SHL=ALL?
Bevestiging :
SHL01 IS XXX
SHL03 IS XXX
QHL08 IS XXX
Vraag een positie in WHL lijst, speciale nummers lijst, of alarm lijst op van een bepaald nummer
(Query) :

#PWD123456#QUERY=143535353
Bevestiging : QUERY RESULT: 143535353 AT WHL004
……
Alle inkomende oproepen hebben standaard toegang!! Om dit te wijzigen gebruik het #ACM commando :

#PWD123456#ACM=ON
#PWD123456#ACM=OFF

ACM=OFF, iedereen toegang (af fabriek staat deze functie op OFF!)
ACM=ON, alleen nummers in de lijst(en) hebben toegang.

Wanneer ACM uit is en u belt naar de unit, zal deze een aantal keren overgaan en de oproep
afbreken. Uiteraard wordt er geen toegang verleend.

#GOT Gate pulse delay time. (schakeltijd)
Om de schakeltijd in te kunnen stellen moet eerst de juiste waarde ingesteld worden op
milliseconden, seconden of minuten.
#PWD123456#GOT5000:MILLISECOND
#PWD123456#GOT500:SECOND
#PWD123456#GOT500:MINUTE

Vervolgens kan de timer worden ingesteld.
Hiermee kunt u de schakeltijd van het uitgangsrelais verlengen of verkorten. De standaard tijd is
5 seconden (5000 ms).

• Het #GOT commando :
#PWD123456#GOT500
Bevestiging : DELAY TIME SET TO 0500MS
Met bovenstaande commando is de schakeltijd verkort tot 500 ms (0,5 seconden).
• Opvragen van de ingestelde schakeltijd :
#PWD123456#GOT?
Bevestiging : DELAY TIME IS 0500 MS

#ALARM Alarm setup
(1) Een tel. nummer toevoegen om een alarm aan door te melden :
#PWD123456#ALARM01=13818120592

Waar 01 de positie in de alarm nummers lijst is.
Bevestiging : ALARM01 SET TO 61143815 OK
Wanneer een tel. nummer wordt ingevoerd als 000000, zal het oude nummer op de betreffende
positie worden gewist.
(2) Vraag een nummer uit de alarm lijst op:
#PWD123456#ALARM01?
Bevestiging : ALARM01 IS 61143815 OK
(3) Laat alle nummers uit de alarm lijst zien:
#PWD123456#ALARM=ALL?

Bevestiging : ALARM IS XXXXX:XXXX:XXXXXXX:0000:0000
(Vertoond maximaal 5 tel. nummers, niet ingevulde nummers zijn 0000 )
(4) Alarm mode setup

De unit beschikt over 2 alarm ingangen welke ingesteld kunnen worden als uitgaande oproep of
SMS bericht na het detecteren van een contact.
Tevens kan de unit elke gebeurtenis als sms versturen naar de beheerder. Let op, hiervoor wordt
positie 1 in de alarmlijst gebruikt. Wanneer de functie “report “ is geactiveerd zal naar dit nummer
elke report-sms verstuurd worden!
#PWD123456#ALARM-IN1=ON:PHONE:10,ALARM-IN2=OFF
Bevestiging : ALARM_IN1=ON:PHONE:10,ALARM_IN2=OFF
#PWD123456#ALARM-IN1=ON:SMS:2,ALARM-IN2=ON:PHONE:3

Bevestiging : ALARM_IN1=ON:SMS:2, ALARM_IN2=ON:PHONE:3

Ingesteld als uitgaande oproep : wanneer de alarm ingang getriggerd is zal de unit
bellen naar een tel. nummer in de alarm lijst.Net zolang tot de ontvanger de
oproep afbreekt, of de maximal e ingestelde tijd is verstreken.
Ingesteld als SMS: wanneer de alarm ingang getriggerd is zal de unit een SMS
bericht met uw ingevoerde text sturen naar een tel. nummer in de alarm lijst net
zolang totdat de ontvanger een SMS terug naar de unit s tuurt met het PAUSE
commando.
Instellen alarm functie maakt dat ALARM-IN1=ON:SMS:2,ALARM-IN2=ON:PHONE:3
Dit betekent dat alarm1 ingang wordt getriggerd wanneer ingang1 is gemaakt.
Alarm ingang1 moet gemaakt zijn voor minstens 2 seconden.
Voor alarm 2 betekent dit dat alarm ingang2 wordt getriggerd wanneer ingang1 is gemaakt.
Alarm ingang2 moet gemaakt zijn voor minstens 3 seconden.

(5) Invoeren text voor uitgaande SMS (UDI Commando) :
#PWD123456#UDI1:XXXXXX, UDI2:XXXXXX

Bevestiging : UDI1:XXXXXX, DI2:XXXXXX OKAY (
wanneer alarm ingang is gemaakt zal deze text
gebruikt worden in de te versturen SMS)
Report functie (#REPORT) :
Activeren :
#PWD123456#REPORT=ON
Deactiveren :
#PWD123456#REPORT=OFF
Opvragen status :
#PWD123456#REPORT?

#CSQ Check GSM signaal kwaliteit.
Toont de GSM ontvangst signaal sterkte op een schaal van 0 tot 32. Wanneer 0 zal er zeer
waarschijnlijk geen bericht komen van de unit. Het signaal dient voor een goede en
stabiele werking minimaal 12 te zijn. Beter is 16 en hoger. U kunt eventueel de externe
antenne gebruiken.
#PWD123456#CSQ?
Bevestiging : CSQ IS 26
#MODE Relay Operation Mode SETUP
#PWD123456#MODE0
Bevestiging : RELAY SET TO MODE0
#PWD123456#MODE1
Bevestiging : RELAY SET TO MODE1

Ingesteld als MODE0, is puls werking, MODE1 is toggle.

#REPLY SMS reply uit of aan :
#PWD123456#REPLY=ON
Wanneer aan stuurt de GSM-Commander een door de gebruiker vooraf ingesteld text-bericht (sms)
nadat het relais schakelt.
#PWD123456#REPLY=OFF
Wanneer uit, word dit bericht niet verstuurd om kosten te sparen.
Deze instelling is niet van invloed op bevestigingen van nummers toevoegen, alarmmeldingen
etc.

#STATUS Haal de configuratie op van de unit :
#PWD123456#STATUS?
Bevestiging :
ALARM1=ON:SMS:10,ALARM2=ON:SMS:20,GOT=1000,WHL=85,ALARM1=H,ALARM2=
H,BCPW=34,CSQ=20,RELAY=ON
#PWD123456#TIMER-UPDATE: 96754667
Hiermee stelt u het tel. nummer in waarmee de tijd in de unit wordt geupdate.
Bevestiging :
#PWD123456#TIMER-UPDATE: 96754667 OK
#PWD123456#CLOCK
Hiermee wordt de tijd vanaf de telefoon gelijk gezet in de unit.
Bevestiging : CLOCK UPDATE TO 2010-10-18,16:58:10

Speciale SMS commando’s om het relais aan en uit te schakelen, of om het relais een bepaalde tijd
geactiveerd te houden :
Voorbeeld voor aan en uit ( open en dicht) :
#PWD123456#OPEN1-TEXT#OPEN
Zal het relais doen maken ( toggle-aan)
#PWD123456#ClOSE1-TEXT#SLUITEN
Zal het relais doen afvallen (toggle-uit)
De text achter # mag met of zonder hoodletters of een combinatie van beiden zijn.
Let op! de special commando’s werken alleen als de functie ACM ON is.
Voorbeeld voor tijdelijk aan :

#PWD123456#RLY-TEXT1#OPEN=3600
Zal het relais activeren voor 3600 seconden is gelijk aan 1 uur. Daarna valt het relais weer af.
Tijdens deze periode

PC Software :
COM Poort parameters configureren en verbinden met unit.
Alvorens u kunt werken vanuit de PC software met de unit dient de verbinding vanuit de
compoort ingesteld te zijn. Het standaard wachtwoord van de unit is “ 123456 ”

Hier selecteert u de manier van verbinden met de unit.
Normaal verbindt u de unit met de PC via de compoort. Indien uw PC geen
compoort heeft kunt u gebruik maken van een USB naar serieel converter. De
instellingen in de PC software blijven hiervoor gelijk. U heeft bij de unit het
bijgeleverde printje nodig. Deze sluit u aan op de USB naar serieel converter.
U kunt een GSM commander unit ook op afstand via het GSM
netwerk programmeren.Vink “gebruik modem” aan. Voor het te
gebruiken modem is uiteraard een extra simkaart nodig met
dezelfde specificatie’s als eerder opgegeven voor de GSM
commander unit. Vul het tel. nummer van de simkaart voor het
modem in bij “unit tel.nummer”

RS232 Verbinding : printje, RS232
verloop male/female en flatcable
bijgeleverd zoals op afbeelding te zien is

GSM Modem
Toevoegen van telefoonnummers (Phone numbers) :
Tip : haal eerst alle nummers op van unit om te zien welke nummers er al in staan.
Kies per nummer eerst de juiste positie in de index, (u klikt per nummer de gewenste positie aan
met uw muis) vul het nummer en de gegevens van de gebruiker in, en klik op stel in. Een lege
positie is geel. Een ingestelde positie kleurt rood. Wanneer u alle nummers heeft ingevoerd klikt u
op schrijf alle nummers naar unit. De gebruikte posities kleuren blauw en de nummers zijn naar
het geheugen van de unit geschreven.

Indien u een positie wilt wissen klik de te wissen positie aan en klik delete. Om de wijziging
door te voeren op de unit klik op schrijf alle nummers naar unit.

Toevoegen speciale telefoonnummers (special phone numbers) :
Speciale telefoonnummers worden speciaal genoemd omdat er bepaalde dagen
en of tijden aan het verkrijgen van toegang gekoppeld kunnen worden.
Er zijn 3 optie’s om de speciale toegang te regelen :
Van tijd tot tijd op bepaalde dagen.
Van datum tot datum.
Een aantal keren toegang.
Let op! het is niet mogelijk om de verschillende optie’s door elkaar heen te gebruiken.

Toevoegen alarm nummers (Alarm Phone Numbers) :
Tel. nummers toegevoegd aan deze lijst ontvangen een SMS of oproep van de unit wanneer
een alarm ingang is getriggerd.

Log

Miscellaneous ( instellingen ) :
Hier maakt u de diverse instellingen voor de unit.

Unit Info:
Unit Tijd:
Unit Password:

Versie van de unit, hier hoeft niets aan gewijzigd te worden.
Stel hier de tijd van de unit in.
Stel hier een nieuw wachtwoord in voor de unit.

Signaal:

Haal de actuele signaal-sterkte op (0-32)

Batterij backup:
Zelf klok update SMS:
GSM band selectie:
Relais mode:
Relais status:
Alarm:
Alarm content:

Genereer een alarm wanneer voeding wegvalt.
Geef het tel. nummer op voor de klok update werking.
Selecteer GSM band (alleen voor ervaren gebruiker)
Stel de toestand van het relais in (on=maken off=verbreken)
Test het relais (on=maken off=verbreken)
Stel de mode in voor de 2 alarm ingangen.
Geef hier de text in voor het ui te sturen SMS bericht.

Note:
1. S c h a k e l t i j d k a n n i e t “0” zijn, het relais zal dan niet schakelen.
2. W i j a d v i s e r e n u d e i n s t e l l i n g v a n G S M b a n d s e l e c t i e o n g e w i j z i g d t e
laten.
3. B i j r e l a i s s t a t u s k u n t u h e t r e l a i s t e s t e n o f d e z e g o e d w e r k t .
4. Batterij backup functie is niet aanwezig in deze versie.

Probleemoplossingen :
Geen een led brandt na inschakelen
· Controleer de voeding.
· Controleer de bedrading.
GSM LED D6 (1) knippert niet om de 2 seconden (deze knippert snel bij netwerk zoeken en
om de 2 seconden indien geregistreerd op het GSM netwerk)
· Controleer of de SIM kaart goed is geinstalleerd.
· Controleer of de pincode is uitgezet van de simkaart. (in een GSM toestel)
· Controleer of de antenne goed is aangesloten.
· Controleer of het GSM netwerk ter plaatse wel voldoende bereikbaar is.
· Indien LED D6 knippert om de 2 seconden probeer te bellen naar de unit, de unit zal in
gesprek zijn.
MCU LED D4 (2) knippert niet langzaam
· MCU (hardware of unit) werkt niet goed. Controleer de voeding.
Het relais schakelt niet na een oproep
· Controleer of uw nummer is toegevoegd.
· GSM Commander is niet correct geinitaliseerd na inschakelen (ongeveer 10s na
inschakelen)
· Schakeltijd ( GOT timer) is erg kort ingesteld (standaard is deze 300ms )
GSM Commander communiceert niet met de PC
· Controleer de seriele kabel en of USB naar serieel converter.
· Controleer of u de juiste compoort heeft geselecteerd.
· Controleer de compoort instellingen. (9600 bps, 8N1).
· Er is een binnenkomende oproep voor de GSM Commander
· Er is een binnenkomend bericht voor de GSM Commander

