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Probyte  GSMrele (PG-30/PKG-10)  

 
Hälytysasetusohjeet  
 
Nämä ovat yleiset asetukset hälytystoimintoja  varten. Muiden GSM-releen ominaisuuksien 
käyttämiseen yksinkertaisemmat ohjeet http://www.probyte.fi/pdf/PG-30_kayttoohje.pdf  Nämä 
ohjeet sopivat kaikille  GSM releille, joissa on asennettu hälytysrele (sininen rele kuvassa) ja 
prosessorin ohjelman päivämäärä on 1.8.2011 jälkeen. 
 
Nokia 3310 ja Nokia 3510 puhelimessa on äänellä opetettava puheentunnistustoiminta. Ota 
3510 hälytykset käyttöön 890 komennolla ja Nokia 3310 ominaisuudet käyttöön 891 
komennolla ( perusasetus).  
 
GSM rele käyttää puheentunnistusominaisuutta painamalla  HF-nappia ja  soittamalla 1-10 
vastaanottajalle 10 minuutin välein 10 kertaa tai kunnes joku käyttäjä painaa kuittausnappia. 
Soittoäänet opetetaan puhelimeen tunnistamaan GSM-releen signaalit. Opetuksen aikana 
pitää olla voimassa oleva SIM-kortti paikallaan.  
 
 Asetusten yleiset käyttöohjeet 

Puhelimen automaattivastauksen voi valita vain jos HF-johto on paikallaan. Laita 
näppäinäänet (voit testata laitetta paikallispuhelimella ilman yhteyttä)  suurimalle tasolle ja 
samoin äänenvoimakkuus. Äänenvoimakkuutta voi säätää nuolinäppäimillä vain jos puhelu 
on käynnissä. Kun hälytykset ovat asetetut, ne tallentuvat SIM-kortille, ei puhelimeen. 
Hälytysnumeroita voi vaihtaa ilman, että tarvitsee opettaa uusia  hälytysnumeroita. Puhelin 
käynnistyy automaattisesti akun loppumisen ja sähkökatkon jälkeen, jos power on/off  
näppäin on pysyvästi oikosuljettu puhelimesta.  Puhelin ja GSM-rele toimivat 12V akulla 
esim. vene- ja autokäytössä. Puhelin tarvitsee silloin autolaturin joka laskee 12V/24V 
jännitteen puhelimen liittimelle 6V.  Työkoneet tarvitsevat 24V relekäämit, muita muutoksia 
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ei tarvita GSM-releessä. Jos käytät 6 voltin akkua teholähteenä, akun kanssa sarjassa pitää 
olla pieni vastus esim. 10 ohmia.  

Verkkojännitteen katkos 

Hälytys voi tulla ulkoisesta anturista (kontakti nastasta 6 maihin muuttuu), asetettu alalämpötila 
alittuu ja ylälämpötila ylittyy anturissa 0. Jos käyttöjännitekatkos on tullut/ollut tulee tästä myös 
hälytys, jos tämä on sallittu. Välitön hälytys vaatii 12V akun tai UPS-laitteen. UPS-laitteesta pitää 
silloin saada kontakti hälytystuloon. Tavallinen 230V rele tai opto on yksinkertainen 
verkkojänniteilmaisin.   
 
 
 
  Hälytystoiminnat  

• Laitteen hälytys toimii kun hälytystulon ( kontakti 6-8) tila muuttuu. 
• Käynnistyksen jälkeen on minuutin poistumisviive, jotta pääset pois rakennuksesta kun olet 

asettanut liikehälytyksen PIR-anturilla.  
• Voit ottaa hälytystoiminnat pois päältä tai laittaa päälle omalla komennollaan.  
• Laite voidaan asettaa toimimaan myös lämpötilahälytyksellä, joka on laitteessa, jolloin 

erillistä anturia ei tarvita   
• Hälytys perustuu Nokian puhelimien ( 3310 ja 3510) äänitunnistusominaisuuteen, joka 

soittaa opetetuille numeroille 20 sekuntia kerrallaan vuorotellen.  Vaikka vastaanottaja ei 
vastaisi hänelle jää muistiin esim: ”Sikalan ylälämpötila” 

• Kymmenen eri vastaanottajaa voidaan laittaa toimimaan peräkkäin, kunnes joku 
vastaanottaja kuittaa hälytyksen. 

• Jos kuittausta ( #-merkki)  ei tehdä,  hälytyksiä annetaan 10 minuutin välein 10 kappaletta 
kaikille käytössä oleville hälytysnumeroille .  

• Hälytystoiminta on ohjelmistossa  aina mukana, mutta sen ottaminen käyttöön vaatii pienen 
releen  ja sen kytkemisen käyttöön. Valmiiksi tehdyissä hälytysmalleissa ne on tietysti 
valmiina.  

Hälytysliittimet :   
 
GSMreleen riviliitin nasta #6  on kytketty hälytystuloksi. Siinä on 10k ylösvetovastus +5 volttiin. 
Tulo  voidaan kytkeä tavallinen relekontakti, joka avautuu tai sulkeutuu hälytystilanteessa.  
Kun hälytys on tehty hälytystulon tila on  uusi lepotila. Muutos saa aikaan taas hälytyksen  
Käytössä on 10 hälytyksen vastaanottajaa, joille laite soittaa eri äänillä.  
Hälytysrele käynnistää hälytyksen painamalla HF-johdon nappia ja antamalla sopivan hälytysäänen. 
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Hälytysten opettaminen  
 
Opeta hälytysnumero  #0 GSM-puhelimelle 
 Esimerkki tehty Nokia 3310 puhelimelle.  
 
1 Käynnistä GSMRELE.  
2 Käytä jumpperia hälytystulon (Alarm input kuva ) kanssa  tai johtoa riviliittimen nastasta 6 
maihin, nasta  8 . Alkutilanteessa jumpperi on auki.  
3 Anna opetuskomento 820 hälytysnumerolle #0 (  hälytys  #1  on 821 jne.). Hälytysreleen vieressä 
oleva ledi alkaa vilkkua nopeasti. Laite odottaa, että saat puhelimen oikeaan tilaan. Poista merkit 
näytöltä.  
4. Hae gsmpuhelimen listasta oikea puhelinnumero esim "OMA"   
  Valikko/Luettelo/Etsi, hae puhelinnumero OMA. Näyttöön tulee "Soita", paina peruutusnappia C 
ja valitse "Äänitunnisteet"  ,  
 Valitse "Lisää äänitunniste" ( tai vaihda) j 
5 Seuraa keltaista valoa, kun se on ollut päällä 2 sekuntia paina "Aloita"    
6.  Puhelin tunnistaa äänen ja tallettaa sen muistiin SIM-kortille valitulle puhelinnumeropaikalle 
(puhelinnumeron voi vaihtaa myöhemmin).  
7. Jos et onnistunut, laite antaa samoja ääniä  viiden sekunnin väliajoin. Kun ääni on tunnistettu, 
paina puhelimen peruuta näppäintä ja mene puhelimen päätasolle. GSM rele painaa apureleen 
avulla ennen merkkiääntä HF-nappia keltaisen ledin palamisen ajan.  Jos puhelimen näyttö on 
perustilassa, puhelin tekee heti perään testin, juuri opetetulle äänelle. Paina #-näppäintä (1-5sek) 
kunnes GSM-rele antaa lopetusmerkin.     
7. Voit testata hälytyksen antamalla 84x ( x= 0..9). Laite tekee testihälytyksen, mutta laite ei vielä 
ole valmiina varsinaisiin hälytyksiin.   
 
Hälytysten esto ja sallinta  
 
Jos yhtään hälytystä ei ole sallittu, hälytystoiminta ei ole käytössä.  
Aina ei hälytykset ole tarpeellisia ja kun itse tulee mökille, hälytyksen voi ottaa pois.  
 
Komento  81x.  815  ottaa hälytysnumeron 5 käyttöön. 819 on ottaa hälytysnumeron 9 käyttöön 
jne. .  
Komento 80x , 806 ottaa hälytysnumeron 6 pois käytöstä. 809 ottaa  hälytysnumeron  9 pois 
käytöstä jne. .  
 
Tee reletesti  
 
Anna komento 831  
Kaikki releet menevät päälle ja pois vuorotellen  sekunnin välein   
 
 
Mitkä hälytykset ovat käytössä?  
Anna komento 832 
Laite tulostaa äänellä kaikki käytössä olevat hälytykset peräjälkeen    
Laite antaa 10 ääntä, pieni korkea ääni tarkoittaa , että hälytys on poissa käytöstä,  matala pitkä, että 
hälytys on käytössä   
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Mikä tulojen 1-6 tilat ?  
 
Tulojen tiloihin voidaan kytkeä ulkoisia laitteita optojen avulla, joiden tilaa voidaan etätarkkailla 
Anna komento  833  
Laite tulostaa tulot 1-6 äänellä  
Avoin, 1-tila, on matala ääni ja lyhyt korkea ääni on kun tulo on 0 volttia 
Tulo 0 = hälytystulo RC.4  (pin 15)  
Tulo 1 = hälytystulo RB.7  (pin 28) 
Tulo 2 = hälytystulo RB.6  ( pin 27(  
Tulo 3 = hälytystulo MRLC ( pin 1)    ( tämä prosessori ei tarvitse reset nasta toimintaansa)  
Tulo 4 = OSC1  nasta   ( tämä prosessori ei tarvitse ulkoista oskillaattori)  
Tulo 5 = OSC2  nasta     ( tämä prosessori ei tarvitse ulkoista oskillaattori)  
  
 
Testaa hälytys   
Anna komento 84x  esim. 841 
Laite tekee hälytyksen #1, mutta vain yhden hälytyksen kerrallaan. Se tekee soiton aivan kuin 
hälytystulo olisi muuttunut.  Nokia 3510 vaatii, että näytöllä ei ole numeroita kun se tarkkailee HF-
napin painallusta. Nokia 3310 ei välitä numeroista  
Voit tarkkailla meneekö hälytys oikeaan paikkaan. Lopeta testi  # merkillä  
 
  
Poista kaikki hälytykset kerralla  
Anna komento 850   
 
 Ota kaikki hälytykset käyttöön kerralla  
Anna komento 851  
Huomaa, että vaikka hälytykset otetaan käyttöön, puhelin on pitänyt opettaa numeroille etukäteen  
Yksitellen voi laittaa hälytyksiä päälle ja pois 81x ja 80x komennoilla  
Hälytystilat laitetaan aina muistiin sähkökatkoa varten.  
 
Ota kaikki termostaattitoiminnat pois käytöstä  
Anna komento 852  
Termostaattiasetukset tehdään esim. komennolla 9120 rele 1 päälle, jos anturi 0 on alle 
20C.   
 
Ota kaikki termostaatit käyttöön 20 C asetuksella   
 
Anna komento 853  
Lue onko sähkökatkos esiintynyt edellisen nollauksen jälkeen  
  Anna komento 854  
Matala ääni (=1) tarkoittaa, että sähkökatkos on esiintynyt.  
Kuittaus *-merkillä  
 
Lue mikä hälytys on päällä   
Anna komento 855 
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Laite antaa neljä merkkiääntä. Matala ääni =1 .  Esim. kolme matalaa ja yksi lyhyt 
korkea tarkoittaa hälytystä #3.  Lopuksi pieni ok merkki.  
Hälytys järjestys   
1= Sähkökatkos on esiintynyt edellisen kuittauksen jälkeen    
 
2 = Ylälämpötilahälytys  
3 = Alalämpötilahälytys  
4 = Ulkoinen hälytys 
 
 
Puhelimen tyyppi    
 
Nokia 3310 ja Nokia 3510 puhelimessa on äänellä opetettava puheentunnistustoiminta. Ota 3510 
hälytykset käyttöön 890 komennolla ja Nokia 3310 891 komennolla ( perusasetus). 

 
 

LÄMPÖTILAHÄLYTYKSET   
Lämpötilahälytys toimii GSM-releen sisäisellä lämpötila-anturilla 0 alueella ( -40 .. 
+99C)  
Asetus voidaan tehdä lämmölle ja pakkaselle ( +ja – asteet  esim. kalapakastus pitää olla 
–13C  alle) .  
 
Ota lämpötilahälytys käyttöön tai poista lämpötilahälytys käytöstä komennolla 86xxx  
 
Anna komento 86MTT, jossa  
M on  1= + lämpötila, 0 = miinuslämpötila   
TT = lämpötilaraja   
 Esim.86105. Jos lämpötila laskee alle +5 astetta, annetaan hälytys kuten  normaalissa ulkoisessa 
hälytyksessäkin  
 Esim.86005. Jos lämpötila laskee alle -5 astetta annetaan hälytys kuten  normaalissa ulkoisessa 
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hälytyksessäkin  
86000, lämpötilahälytykset  eivät ole käytössä  
Asetuksen jälkeen laite tulostaa lämpötilan äänellä, samoin kuin normaali lämpötilankin.  
Lämpötilahälytys kuitataan asettamalla sama hälytys uudestaan tai nollaamalla lämpötilahälytys.  
Tämä komento on kätevää pitää puhelinnumerossa tallessa Esim.0400000000p86105. 
Hälytyksiä ei siis tule jatkuvasti lämpötilasta. Hälytys pitää kuitata normaalisti avaamalla puhelu ja 
painamalla # merkkiä. GSM-rele antaa kuittausäänen ja lopettaa hälytykset muihinkin numeroihin 
myös jos ne on sallittu.   
Hälytysasetukset muistetaan sähkökatkon jälkeen .  
Laitteeseen on mahdollista tehdä erilaisia hälytyssekvenssejä esim. kalojen lämpötilavalvontaan 
(Tornion kalastajilla on jo) .  
Hälytykset lähtevät niihin puhelinnumeroihin, jotka ovat sallittu 81x tai 80x komennolla. 
26.8.2011 
Probyte Oy Nirvankatu 31, 33820 Tampere  03-2661885, probyte.fi   


