
TEK-4-GSM 
 

unitate de control si comanda echipamente electrice la distanta cu raportarea 
starii 

 
 
 Sistemul se bazeaza pe functiile unui controler GSM integrat in schema, 

 
 care pe baza celor 8 intrari de semnal izolate optic, furnizate de diversi senzori, 
contacte NO/NC, sau adaptoare de semnal cu OUT in tensiune 0v-10v, raporteaza 
statusul in format SMS sau CLIP asa cum se opteaza la configurare. 

LAXTEK
Draft



De asemenea se poate configura ca o intrare sa genereze o comanda pe OUT OC 
catre unul din cele 4 relee ale modulului de comanda. Releele pot suporta un curent 
de max 10A /250Vac. 
 Blocul de control este alimentat de la sursa de12Vcc la 3A cu backup  inclusa,avand 
un accumulator de 12V/7.2A care poate asigura functionarea pe o perioada 
indelungata. 
 Sursa de typ backup control acces, poate serevi si la asigurarea unui sistem 
de control acces in incinta echipamentelor sau a usii unui rack electric. 
Modulele GSM si modulul de relee sunt alimentate prin inserierea unui modul de 
reglare si stabilizare a tensiunii de alimentare cu afisarea tensiunii de intrare si iesire. 
 In situatia ca alimentarea unitatii cu tensiune alternativa  220v-240Vca se 
intrerupe, sistemul raporteaza in SMS:  „AC NOT IN”, iar la restabilirea alimentarii 
raporteaza  „AC OK”. 
Probleme ca SIM defect, antena brocken, retea lipsa, sau defectarea modulului 
GSM, pe iesirea OUT4 respectiv releu 4, setata din configurare, se genereaza o 
alarma ce se poate evidentia cu ajutorul unei lampi Flash, sau sonerie DINrail, 
plasate intrun meddiu cu personal de serviciu. 
 

 
 
 Comenzile de actionare ON / OFF a releelor, comanda de test a modulului 
GSM, se vor executa prin transmiterea de mesaje scurte catre modul, mesaje create 
preferential in procedura de configurare. 
Ex: 
 TEST               -modulul va initia transmiterea unui raport cu statusul. 
 RELEU ON      - acesta putand avea starea nominala NO sau NC. 
 RELEU 1 OFF 
 OPEN DOOR   - daca se doreste ca unul din relee sa comande accesul in 
incinta) 
                  Se pot seta desigur si temporizari pentru asemenea actiuni. 
   Configurarea se face cu ajutorul unei  si a softului gratuit 
instalat pe un PC / Laptop.

interfete de programare



 
  

 Caracteristicile modulului GSM / GPRS 
 

 
 

 Suporta 10 numere de telefon pentru comanda selectiva a blocului cu 4 relee. 

 Suporta 4 numere de telefon la care se pot transmite rapoarte si mesaje de
 stare. 



 
 8 intrări, programabile ca: 

 - tip digital, NO, 
 - digital, tip NC, 
 - analogic. 

• Intrare suplimentară pentru testarea prezenței tensiunii AC. 

 
 

• ieșiri tip 4 OC (colector deschis) (programate ca NO sau NC), controlate: 
 - la nivel local 
 - cu ajutorul intrărilor; 
 - de la distanță 
 - prin intermediul mesajelor SMS sau al CLIP. 

• Abilitatea de a controla rezultatele de la 64 de telefoane folosind serviciul 
CLIP. 

• Monitorizarea stării de intrare este efectuată prin trimiterea de coduri de 
evenimente la două stații de monitorizare (folosind protocolul TCP sau UDP) 
prin intermediul: 

 - transmisie GPRS; 
 - mesaje SMS. 

• Capacitatea de a înlocui automat transmisia GPRS cu un mesaj SMS, dacă 
există probleme cu transmisia GPRS. 

• Transmisie criptată a evenimentelor trimise cu ajutorul tehnologiei GPRS. 
• Notificarea unei modificări a stării de intrare prin: 

 - mesaj SMS; 
 - serviciul CLIP. 

• Transmisii periodice de testare pentru verificarea disponibilității modulului: 



 - la numerele de telefon selectate (cu ajutorul mesajelor SMS sau al serviciului 
 CLIP); 

• Capacitatea de a genera transmisii de test suplimentare: 
 - după identificarea numărului de telefon al apelantului (serviciul CLIP); 
 - după primirea comenzii de la programul GPRS-SOFT. 

• Opțiunea de a verifica starea resurselor disponibile și valabilitatea contului 
cartelei SIM instalate în modul. 

• Indicatorul nivelului de semnal GSM recepționat de către telefonul mobil 
industrial și un indicator al problemelor legate de logarea în rețeaua GSM. 

• Configurarea modulelor: 
 - local - prin portul RS-232 (TTL); 
 - de la distanță - prin rețeaua GSM (tehnologie GPRS); 
 - de la distanță - prin intermediul mesajelor SMS. 

• Capacitatea de actualizare de la distanță a firmware-ului modulului prin 
intermediul GPRS. 

• Capacitatea de a reporni automat modulul. 
• Alimentare cu 12 V cc (± 15%). 

  
 CARACTERISTICI UNITATE 
 

 Carcasa metalica 400x300x170mm 
- standard EN50928, EN 60439, en 60529 
- culoare RAL 7035 
- Grad protectie IP65 

 8 presetupe pentru intrare cabluri 

 Sistem de siguranta cu controler de proximitate cu card sau PIN. 

 Elctromagnet de forta pentru asigurare inchidere usa tablou. 

 Siguranta 2A bipolara de separare a alimentarii la 220Vac 

 Antena GSM externa. 
 


