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GSM Gate Control 

 
TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ 

 
 
 

► Jellemzők: 
• Kapcsoló relék vezérlése 

ingyenes híváson keresztül, 
hívószám felismeréssel 

• SMS küldés kontaktus hatására, 
beállítható szöveggel 

• Programozhatóság USB, SMS 
vagy GSM adathívással 

• Nagyméretű eseménymemória 

► Alkalmazások: 
• Garázskapu, sorompó, 

elektromos eszközök vezérlése 
• Hibakimenetek, kapcsolók 

állapotának SMS szöveges 
átjelzése 
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1 GSM Gate Control alapvető funkciója 

Elektromos kapu, sorompó nyitás és zárás vezérlése GSM híváson keresztül. 
Kapcsolók (tamper-, végállás-, egyéb kapcsoló) állapotának jelzése SMS üzenetben.  
Az eszközbe helyezett SIM telefonszámát tárcsázva, relé vezérlést működtethetünk 
a beállított módnak és jogosultságnak megfelelően.  
 
A vezérlést (nyitás / zárás) csak jogosult, az eszköz által ismert hívószámok 
kezdeményezhetik. Mivel a hívásazonosításhoz és vezérléshez elegendő a 
hívószám ezért nem kell a hívást „felvenni” így a vezérlés költségmentessé válik. 
A jogosult felhasználókat és a vezérlési funkciókat előre be kell állítani. 

2 GSM Gate Control programozása 

A GSM Gate Control beállítása 3 különféle módon történhet:  
• Mobil telefonról, SMS üzenetekkel 
• PC-ről, a mellékelt „REMOTER” programmal USB porton keresztül 
• PC-ről, a mellékelt „REMOTER” programmal GSM adathíváson keresztül 

2.1 Programozás SMS üzenetekkel 

Fontos hogy minden parancs üzenet * karakterrel kezdődjön, és # karakterrel 
végződjön! 
 
Természetesen több parancs is elküldhető egyetlen SMS üzenetben, de a kezdő- és 
befejező karaktereket használni kell, és maximum 160 karakter lehet a teljes üzenet. 
Ha a modul által küldött válasz SMS hossza túllépné a 160 karaktert, akkor csak az 
első 160 karaktert fogja tartalmazni. 
 
A telepítői telefonszám regisztrálásával tudjuk a további beállításokat megtenni: 
Első alkalommal be kell állítani a telepítő telefonszámát, amellyel jogosult a többi 
felhasználót felvenni, illetve a további beállításokat elvégezni: 
 

A küldendő SMS parancs Válasz SMS szövege 
*ADMIN# YOU ARE REGISTERED AS ADMIN! 

 
Megjegyzés: Az *ADMIN# SMS üzenetet csak egyszer fogadja el a modul. A 
telepítői telefonszám megváltoztatása, vagy törlése csak PC-ről, USB porton 
keresztül lehetséges. 
 
A következő táblázat tartalmazza az összes SMS parancs leírását, a telepítő ezekből 
mindet használhatja, a master jogokkal rendelkező felhasználók pedig csak bizonyos 
parancsokat használhatnak (ez külön fel van tüntetve). 
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A SMS beállítások parancsai: 
SMS Parancs SMS szöveg válasz SMS válasz jelentése 

NEW USER 
REGISTERED. 

új felhasználó 
regisztrálva 

NUMBER ERROR! rövid vagy hosszú 
telefonszám 

SYNTAX ERROR! nincs elválasztó 
karakter (* vagy #) 

BAD MESSAGE 
TERMINATE! 

SMS nincs lezárva 
“#” karakterrel 

Új felhasználó 
regisztrálás 
(master jogokkal) 

*n=TELSZAM,NEV# 

PHONE NUMBER 
ALREADY EXISTS! 

már van ilyen 
telefonszám 

DELETE 
SUCCESFULL felhasználó törölve 

DELETE FAILED: 
UNKNOWN PHONE 
NUMBER! 

nincs ilyen 
telefonszám 

Felhasználó törlése 
(master jogokkal) 

*d=TELSZAM,NEV# 
vagy 

*d=,NEV# 
vagy 

*d=TELSZAM# 
DELETE FAILED: 
UNKNOWN 
USERNAME! 

nincs ilyen 
felhasználó név 

Regisztráltak 
lekérdezése 
(master jogokkal) 

*L# 
telefonszám1 
… 
telefonszám15 

első 15 regisztrált 
felhasználó 
telefonszáma 

Összes felhasználó 
törlése (telepítőnek) *CAU-ADMIN# CLEAN SUCCES! összes felhasználó 

törölve 

Bejelentkezés 
telepítőként *ADMIN# 

YOU ARE 
REGISTERED AS 
ADMIN! 

SMS küldője fel-
került telepítőként a 
jogosultak listájára 

Vezérlési módok 

*M=1,X=1,Y=1,O=1# 
*M=2,X=1,Y=1,Z=1,O=1# 
*M=3,X=1,Y=1,Z=1,O=1# 
*M=4,X=1,Z=1# 

1. MODE 
ACTIVATED 1. mód aktiválva 

SMS szöveg 
bemeneti 
kontaktusra 

*S1=SMS_SZÖVEG# 
 … 
*S4=SMS_SZÖVEG# 

SMS1 TEXT 
CHANGED 

1. bemenethez 
rendelt SMS 
megváltoztatva 

Bemeneti kontaktus 
aktív állapota 

*A1=O,31# vagy *A1=C,20#
… 
*A4=C,20# 

ACTIVE STATE 1 
CHANGED 

1. bemenet aktív 
állapota 
megváltoztatva 

SMS mobilszám 
bemeneti 
kontaktusra 

*T1=TELSZAM# 
 … 
*T4=TELSZAM# 

SMS1 NUMBER 
CHANGED 

1. SMS szám 
megváltoztatva 

SMS továbbküldés *SF=TELSZAM# SMS FORWARD 
CHANGED 

SMS továbbküldés 
száma megváltozott

SIM kártya 
telefonszáma *MT=TELSZAM# REMOTER NUMBER 

CHANGED 
SIM kártya telefon-
száma megváltozott

Beléptetési időszak *EP=NYITAS,ZARAS# ENTRY PERIOD 
CHANGED 

Beléptetési időszak 
megváltoztatva 
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Vezérlési módok beállítása 
 
Ha regisztrált felhasználói telefonszámról érkezett hívás, és a felhasználó jogosult a 
hívás pillanatában nyitásra, akkor a modul ezt nyitásként jegyzi az eseménynaplóban 
és vezérli a reléket. A telepített kapuk vezérlője eltérő módon fogadja a külső nyitási / 
zárási impulzusokat, ezért az eszköz beállítását négyféle vezérlési mód közül lehet 
kiválasztani. Az első három módban csak egyszer kell hívást indítani a teljes nyitás 
és visszazárás ciklusához, a 4. módban viszont külön hívás indítja a nyitást, és külön 
hívás indítja a zárást is. (A vezérlési módokról bővebben a „További beállítások” 
című részben olvashat) 
 

1. Vezérlési mód: külső impulzussal nyitás (visszazárást automatikusan végzi a 
kapuvezérlő). A nyitási impulzus a Relé1 által, a fotocella kör a Relé2 által 
vezérelve.

 

SMS parancs eleme Magyarázat 
M=1 1. vezérlési mód 

X=.. nyitási impulzus szélesség másodpercben 

Y=.. zárási fotocella kör megszakítási ideje másodpercben 

O=1 vagy O=0 1: gyors ráhívás esetén folyamatos kapu nyitva tartás 

 

2. Vezérlési mód: külső impulzussal nyitás, majd következő impulzussal lezárás 
(a vezérlés ugyanarra a bemenetre történik) 

 

SMS parancs eleme Magyarázat 
M=2 2. vezérlési mód 

X=.. nyitási impulzus szélesség másodpercben 

Y=.. kapu nyitva tartásának ideje másodpercben 

Z=.. zárási impulzus szélesség másodpercben 

O=1 vagy O=0 1: gyors ráhívás esetén folyamatos kapu nyitva tartás 

*M=2,X=1,Y=30,Z=1,O=0# 

1 

30 

1 

*M=1,X=1,Y=30,O=0# 

1 

30
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3. Vezérlési mód: külső impulzussal nyitás, külső impulzussal lezárás egyetlen 
hívás hatására (a vezérlés eltérő bemenetekre történik) 

 

SMS parancs eleme Magyarázat 
M=3 3. vezérlési mód 

X=.. nyitási impulzus szélesség másodpercben 

Y=.. kapu nyitva tartásának ideje másodpercben 

Z=.. zárási impulzus szélesség másodpercben 

O=1 vagy O=0 1: gyors ráhívás esetén folyamatos kapu nyitva tartás 

4. Vezérlési mód: külső impulzussal nyitás, majd újrahívással, külső impulzussal 
lezárás 

 

SMS parancs eleme Magyarázat 
M=4 4. vezérlési mód 

X=.. nyitási impulzus szélesség másodpercben 

Z=.. zárási impulzus szélesség másodpercben 
 
 
 
Bemenetek aktív állapotának beállítása 
 
A négy kontaktus bemenet (IN1-IN4) aktív állapota az alábbi módon állítható be: 
 

SMS parancs eleme Magyarázat 
A1= … A4= IN1..IN4 bemenethez tartozó aktív állapot beállítása 

O vagy C O:nyitott, vagy C:zárt legyen a bemenet aktív állapota 

másodperc érték Ha az aktív állapot meghaladta ezt az időtartamot, 
akkor a modul elküldi a bemenethez rendelt SMS-t  

 
Ha az SMS elküldését követően a bemenet aktív állapotban marad, akkor a modul 
kétszer - 10 percenként - ismét elküldi az üzenetet. 
 

*M=4,X=1,Z=30# 
1 

30 

*M=3,X=1,Y=30,Z=1,O=1# 

1 

30 

1 
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Példa:  
SMS parancs SMS szöveg Válasz SMS 

Bejelentkezés telepítőként *ADMIN# 
YOU ARE 
REGISTERED AS 
ADMIN! 

2. vezérlési mód beállítása: 
nyitási impulzus: 1 másodperc 
nyitva tartás ideje:30 másodperc
zárási impulzus: 1 másodperc 
ráhívásnál nyitva tartás: nem 

*M=2,X=1,Y=30,Z=1,O=0# 2. MODE 
ACTIVATED 

SMS szöveg bemenetekhez: 
IN1 – Doboz nyitva 
IN2 – Kapu hiba 

*S1=Doboz nyitva# 
*S2=Kapu hiba# 

SMS1 TEXT 
CHANGED 
SMS2 TEXT 
CHANGED 

Bemenetek aktív állapota: 
IN1: min. 10 másodpercig zárt 
IN2: min. 15 másodpercig nyitott

*A1=C,10# 
*A2=O,15# 

ACTIVE STATE 1 
CHANGED 
ACTIVE STATE 2 
CHANGED 

SMS továbbküldés: 
30/111-1111 *SF=06301111111# SMS FORWARD 

CHANGED 

Modul SIM kártyájának 
telefonszáma: 30/222-2222 *MT=06302222222# 

REMOTER 
NUMBER 
CHANGED 

Beléptetési időszak: 
8 órától 16 óráig *EP=8,16# ENTRY PERIOD 

CHANGED 

Új felhasználók regisztrálása: 
30/333-3333: név1 
30/444-4444: név2 
30/555-5555: név3 
30/666-6666: név4 
30/777-7777: név5 

*n=06303333333*név1# 
*n=06304444444*név2# 
*n=06305555555*név3# 
*n=06306666666*név4# 
*n=06307777777*név5# 

NEW USER 
REGISTERED 

 
Tehát a modulnak küldendő SMS szövege: 
*ADMIN#*M=2,X=1,Y=30,Z=1,O=0#*S1=Doboz nyitva #*S2=Kapu 
hiba#*A1=C,10#*A2=O,15#*SF... 
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2.2 Programozás a „REMOTER” programmal 
A „REMOTER” programot Windows operációs rendszer alatt lehet futtatni (Windows 
XP ajánlott). A program menüje a következő: 

 
 
Csatlakozás állapota: 

 
 
 

Modul 
állapot 

Kapcsolat 
bontása 

Modul 
állapot 

Kapcsolat 
időtartama 

Kapcsolat 
bontása 

USB Kapcsolat esetén: Modemes kapcsolat esetén:USB kapcsolat esetén: 

Modem 
beállítások 

Modul 
beállítások 

Telefon-
számok 

Esemény-
lista 

Csatlakozás 
állapota 

A programban használt további gombok: 

Betöltés 
fájlból 

Beállítások 
vissza 

Áttöltés 
modulba 

Mentés 
fájlba 

Betöltés 
modulból 

Nyomtatás Firmware 
csere 

Jelszó 
változtatás 
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Modul állapota: 

 
Ebben az ablakban látható a modul be- és kimeneteinek aktuális állapota, és a GSM 
térerő szintje. 
A modul állapot üzenetei pedig tájékoztatnak a berendezésben zajló folyamatokról. 
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2.3 Programozás USB porton keresztül 
• Indítsa el a „REMOTER” programot 
• Csatlakoztassa a modult USB kábellel a számítógéphez 
• A program automatikusan felismeri az USB portra csatlakoztatott modult, 

így megjelenik egy új ablak, amelyben a “Kapcsolat létrejött!” felirat látható 
• Adja meg a csatlakozási jelszót (gyári alapbeállítás: 1234). Ha helytelen jelszót 

adott meg, akkor felbukkan az „Érvénytelen jelszó” üzenet. Csatlakoztassa újra 
a modult, és próbálja meg újra a jelszót. 

• Megjelenik a modul beállításai ablak, amely a sikeres kapcsolódás után a 
modulban tárolt adatokkal töltődik fel. A „További beállítások” fejezetben 
olvashat a beállításokról részletesen. 

2.4 Programozás GSM adathíváson keresztül 
Ha GSM adathíváson keresztül akarja a modult programozni, akkor szüksége van 
egy modemre (T.E.L.L. GT64 ajánlott). 

• Indítsa el a „REMOTER” programot 
• Kattintson a „Modem beállítás” gombra, és megjelenik az alábbi ablak  
• Adja meg a soros portot, amelyre a modemet csatlakoztatta 
• Írja be a telefonszámot (az eszközbe helyezett SIM kártya telefonszáma) 
• Nyomja meg a „Tárcsázás” gombot (kb. 1 percen belül kiderül, hogy sikeres-e a 

kapcsolódás, ha hiba lépett fel, jelzi a program: nincs tárcsahang, foglalt, stb.) 
• Sikeres kapcsolódás esetén megjelenik egy ablak „Kapcsolat létrejött” felirattal. 
• Adja meg a csatlakozási jelszót! (gyári alapbeállítás: 1234). Ha helytelen jelszót 

adott meg, akkor felbukkan az „Érvénytelen jelszó” üzenet. 
• Megjelenik a modul beállításai ablak, amely a sikeres kapcsolódás után a 

modulban tárolt adatokkal töltődik fel. A „További beállítások” fejezetben 
olvashat a beállításokról részletesen. 
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2.5 További beállítások 

 
Esemény beállítások: megadható, hogy a négy kontaktus bemeneten (IN1-IN4) 
hány másodperc hosszúságú rövidzár, vagy szakadás hatására induljon SMS 
értesítés a megadott szöveggel. (Ha az SMS elküldését követően a bemenet aktív 
állapotban marad, akkor a modul kétszer - 10 percenként - ismét elküldi az üzenetet.) 
Értesítendők: maximum négy telefonszám adható meg, amelyekre a modul elküldi a 
bementekhez rendelt SMS üzeneteket. 
SMS továbbküldés: erre a telefonszámra küldi tovább a modul a mobil szolgáltató 
SMS üzeneteit (nem programozáshoz használt, hanem pl. egyenleginformáció). 
Telepítő telefonszáma: az SMS üzenettel történő beállítások jogosultja 
Modul saját száma: az eszközbe helyezett SIM kártya telefonszáma 
Beléptetési időszak: a beléptetési időszak adható meg, nyitási- és zárási órában. 
 
Vezérlési módok: 

 
Nyitásnál R1 relé zár X (pl. 1) másodpercig, majd 1 másodperc múlva R2 relé nyit Y 
(pl. 30) másodpercig. R1 zár: elkezdődik a nyitás, R2 zár: elkezdődik a zárás. 
(R2 helyettesíti az infra érzékelő jelzését, ami biztosítja a kapu nyitva tartását.) 
A példa szerint a nyitás és nyitva tartás 32 (X+1+Y) másodpercig tart. 
Ez a mód akkor használható, ha a kapunyitó vezérlőelektronikája csak egy nyitó 
bemenettel rendelkezik, erre kell R1 relé kimenetét kötni. R2 kimenetét pedig a kapu 
fotocella körébe kell kötni sorosan. 
 
Második hívás esetén folyamatos nyitva tartás: ha engedélyezve van, akkor a 
kapu nyitott állapota alatt ugyanarról a felhasználói telefonszámról érkező második 
hívás után a kapu nyitva marad, egészen a harmadik hívásig. 
Ha a kapu a második hívás után határozatlan ideig nyitva van, és más felhasználói 
telefonszámról érkezik hívás háromszor, akkor a kapu záródik. 

1. Vezérlési mód: 

1 

30 
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Nyitásnál R1 relé zár X (pl. 1) másodpercig, majd 1 másodperc múlva R2 relé nyit Y 
(pl. 30) másodpercig, majd 1 másodperc múlva R1 relé zár Z (pl. 1) másodpercig. 
R1 zár: elkezdődik a nyitás, majd a következő zárásnál: kezdődik a kapuzárás. 
(R2 helyettesíti az infra érzékelő jelzését, ami biztosítja a kapu nyitva tartását.) 
A példa szerint a nyitás és nyitva tartás 34 (X+1+Y+1+Z) másodpercig tart. 
 
Második hívás esetén folyamatos nyitva tartás: ha engedélyezve van, akkor a 
kapu nyitott állapota alatt ugyanarról a felhasználói telefonszámról érkező második 
hívás után a kapu nyitva marad, egészen a harmadik hívásig. 
Ha a kapu a második hívás után határozatlan ideig nyitva van, és más felhasználói 
telefonszámról érkezik hívás háromszor, akkor a kapu záródik. 
 
 

 
Nyitásnál R1 relé zár X (pl. 1) másodpercig, majd ha X másodperc letelt, akkor R2 
relé Y (pl. 30) másodperc múlva zár Z (pl. 1) másodpercig. 
R1 zár: elkezdődik a kapunyitás, majd X+Y másodperc múlva R2 zár: elkezdődik a 
kapuzárás. 
Tehát a példa szerint a kapunyitás és nyitva tartás legalább 31 másodpercig tart. 
 
Második hívás esetén folyamatos nyitva tartás: ha engedélyezve van, akkor a 
kapu nyitott állapota alatt ugyanarról a felhasználói telefonszámról érkező második 
hívás után a kapu nyitva marad, egészen a harmadik hívásig. 
Ha a kapu a második hívás után határozatlan ideig nyitva van, és más felhasználói 
telefonszámról érkezik hívás háromszor, akkor a kapu záródik. 
 
 

 
Nyitásnál R1 relé zár X (pl. 1) másodpercig, majd a második hívásnál R2 relé zár Z 
(pl. 1) másodpercig. R1 zár: elkezdődik a kapunyitás, majd a következő hívás után 
R2 zár: elkezdődik a kapuzárás. 
 
A beállítások elmenthetők fájlba, vagy onnan visszatölthetők, illetve beolvashatók a 
modulból, vagy áttölthetők a modulba. A mégse gombbal visszaállítható az előző 
állapot (változtatások visszavonása). 

4. Vezérlési mód: 
1 

1 

3. Vezérlési mód: 

1 

30 

1 

2. Vezérlési mód: 

1 

30 

1 
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2.6 Telefonszámok 

 
 
A telefonszám oszlopban megadható a felhasználó telefonszáma (maximum 16 
számjegy), a felhasználó oszlopban pedig a neve (maximum 24 karakter). 
A tulajdonságok oszlopban a master beállítással engedélyezhető a felhasználó 
számára, hogy újabb felhasználókat vegyen fel, a 0-24 tulajdonság pedig arra 
jogosítja fel, hogy bármikor nyithatja a kaput, egyébként csak beléptetési időszakban. 
A telefonszámok, nevek és tulajdonságok elmenthetők fájlba, vagy onnan 
visszatölthetők, illetve beolvashatók a modulból, vagy áttölthetők a modulba. (a 
program által használt egyedi formátumban). Illetve beolvashatók a modulból, vagy 
áttölthetők a modulba. 

2.7 Eseménylista 

 
 
A modul az utolsó 2000 eseményt tudja tárolni, és ezekből az alábbi módokon lehet 
lekérdezni: 

 
 
Az eseménylista nyomtatható, vagy akár fájlba is menthető, a következő 3 formátum 
valamelyikében: 

• Excel: Microsoft Excel formátum 
• CSV: szövegfájl, oszlopok vesszővel elválasztva 
• TXT: szövegfájl, oszlopok tabulátorral elválasztva 
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3 GSM Gate Control külső elemei és funkciói 

3.1 SIM kártya tartó 
A fedő borítást a jelzett végén a LED kijelző irányába vízszintesen megnyomva lehet 
eltávolítani. Ide helyezze be a SIM kártyát. 

3.2 LED jelzések 

LED Magyarázat 

Piros folyamatosan világít Nincs GSM hálózat, vagy telefon 
bekapcsolás / újraindítás folyamatban. 

Piros és Zöld lassan felváltva villog 
(kb. 1 másodperc ütemben) A letöltött adatok hibásak vagy nincs 

Zöld ütemesen lassan villog 
Piros nem világít Üzemszerű működés 

3.3 Antenna csatlakozás 
Az antenna rögzítését egy FME (tüske) csatlakozóhoz tehetjük meg. A csomagban 
található antenna normál vételi körülmények mellett jó átvitelt biztosít. Az 
esetlegesen előforduló térerő problémák és/vagy hullám interferencia (fading) esetén 
használjon más antennát, vagy keressen jobb helyet a terméknek. 

3.4 A modul bekötése 

 
V+ Tápfeszültség 9-24 VDC 
V- Tápfeszültség negatív pólusa 
Z1 1. kontaktus bemenet 
Z2 2. kontaktus bemenet 
Z3 3. kontaktus bemenet 
Z4 4. kontaktus bemenet 
NO1 1. relé kimenet (alaphelyzetben nyitott) 
NO2 2. relé kimenet (alaphelyzetben nyitott) 
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4 Telepítési útmutató 

Felszerelés előtt ellenőrizze a berendezés leendő környezetét: 
• Végezzen térerő mérést mobiltelefonjával. Előfordulhat, hogy a kívánt helyen a 

térerő nem kielégítő. Így még felszerelés előtt módosítható az eszköz helye. 
• Ne szerelje az eszközt olyan helyre, ahol erős elektromágneses zavarok 

érhetik, pl. villamos-motorok, stb. 
• Ne szerelje nedves, illetve magas páratartalmú helyekre. 

4.1 Beüzemelés 
• SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód kérését 
• SIM kártya legyen behelyezve. 
• Az antenna legyen rögzítve a GSM Gate Control-ba.  
• Csatlakozók a leírtak alapján legyenek bekötve. 
• Az eszköz tápfeszültségre tehető (9-24 VDC). Győződjön meg arról, hogy az 

energiaellátás elegendő-e a Gate Control számára. A Gate Control nyugalmi 
árama 120mA, viszont kommunikáció során elérheti az 500mA-t. 

5 Technikai adatok 

5.1 A termék technikai adatai 
Tápfeszültség: 9-24 VDC 
Névleges áramfelvétel: 120mA 
Maximális áramfelvétel: 500mA 
Működési hőmérséklet: -20ºC - +70ºC 
Átviteli frekvencia: GSM 900MHz /1800MHz 
Méretek: 84 x 72 x 32mm 
Nettó súly: 200g 
Bruttó súly (csomagolva): 300g 

5.2 A csomagolás tartalma 
• GSM Gate Control + csatlakozó 
• GSM 900MHz / 1800MHz antenna 
• használati útmutató, garancialevél 
• CD 
• USB A-B kábel 


