
 

Uživatelský manuál pro GSM ovládání 
RTU 5015 

 
 
Instalace a nastavení 
Základní heslo je 1234 toto heslo doporučujeme před používáním změnit. Změna hesla a 
další nastavení se provádí pomocí SMS příkazů. Všechny SMS příkazy se zadávají velkými 
písmeny a bez mezer. 
 
Vložení SIM karty 
SIM kartu zasuňte ze strany modulu do příslušného slotu. Sim karta musí mít vypnutý PIN 
kód a nahraný kredit. 
 
Tovární restart 
Restart se provádí tak, že modul odpojíte od napájení, vložíte SIM kartu a znovu připojíte 
napájení. Nyní máte přesně 3 minuty na odeslání příkazu “RESET” - bez uvozovek. Při 
odesílání musí GSM LED dioda svítit červeně. 
 
Tovární restart smaže všechna dříve provedená nastavení. 

1.Slot pro vložení SIM karty 
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Popis modulu RTU 5015 
 

Relé (Relay) Zobrazuje současný stav relé. Pokud svítí je sepnuté. 

 
 

GSM 

Po vložení SIM karty a zapnutí modulu 10x červeně zabliká, poté zůstane 
svítit. Takto svítí 3min. , po tuto dobu můžete odeslat SMS s textem 
RESET, čímž provedete tovární restart. Po uplynutí 3 min. se rozsvítí 
zeleně, což značí úspěšné připojení do GSM sítě. 

Napájení 
(Power) 

Indikace externího napájení 12V 

O1+ Výstup 1+ (Relé 3A/240VAC), pro připojení el. zámků apod. 

O1- Výstup 1- (Relé 3A/240VAC), pro připojení el. zámků apod. 

Siren+ Výstup pro připojení sirény. Siréna houká po dobu 90s od aktivace vstupu. 
 (spíná se se svorkou NA) 

NA Pokud je třeba, aby siréna začala houkat v okamžiku aktivace vstupu, 
propojte s svorkou 12VDC. 
 

12VDC Napájení některých druhů senzorů 12VDC 

common- 
Společná zem GND 

IN1+ Digitální vstup 1+, slouží k připojení prvního drátového čidla 

IN2+ Digitální vstup 2+, slouží k připojení druhého drátového čidla 

+12VDC Vstup pro externí napájení 12V /1A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pohled shora na modul RTU5015  
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Ovládání Brány 
Zavoláním na GSM bránu z autorizovaného telefonního čísla dojde k sepnutí relé. Pokud 
používáte systém i jako poplachové zařízení dojde na 10 min k vypnutí vstupů. 
 
Možné problémy s ukládáním tel. čísel 
Pokud vám GSM brána nezasílá SMS může být problém ve formátu telefonního čísla. Na 
první dvě pozice doporučujeme zadávat čísla bez +420 což by mělo odstranit problém. Aby 
bylo možné ovládat relé prozvoněním je nutné, aby číslo obsahovalo i +420. Proto uložte 
telefonní číslo znovu na pozici 03 nebo vyšší znovu i s +420 aby fungovaly všechny funkce 
správně. 
 
SMS příkazy 
 
Uložení poplachového čísla (pozice 01 a 02) 

První poplachové číslo: <heslo>#TEL<telefonní číslo>#01# 
Druhé poplachové číslo: <heslo>#TEL<telefonní číslo>#02# 
 
Příklad:1234#TEL777666555#01# 

Ve výše uvedeném příkladu jsme uložili tel. číslo 777 666 555 na první pozici. Pozici lze 
zadat od 01 nebo 02. (Tel. číslo 777 666 555 je zde uvedeno pouze jako příklad při zadávání 
zadejte vaše číslo.) Důležité: Telefonní číslo nesmí obsahovat znamenko + nebo musíte 
+ změnit na dvě nuly například: 00420777666555 
 
Uložení čísla pro ovládání výstupu (pozice 03 až 64) 

Příkaz: <heslo>#TEL<telefonní číslo>#03# 
Příklad:1234#TEL+420777666555#03# 

Ve výše uvedeném příkladu jsme uložili tel. číslo +420 777 666 555 na třetí pozici. Pozici lze 
zadat od 03 do 64. (Tel. číslo +420 777 666 555 je zde uvedeno pouze jako příklad při 
zadávání zadejte vaše číslo.) Důležité: Telefonní číslo musí být v mezinárodním formátu 
tzn. musí obsahovat +420 atd. (znaménko + nelze nahradit 00420) 
 
Změna hesla  

Příkaz:<heslo>#PWD<nové heslo>#PWD<nové heslo># 
Příklad: 1234#PWD5678#PWD5678# 

Ve výše uvedeném příkladu jsme změnili staré heslo 1234 na nové 5678. 
Pokud nastavení proběhne v pořádku modul pošle SMS: Password modified OK 

 
Dotaz na nastavení alarmové funkce 

Příkaz: <heslo>#AL? 
Příklad: 1234#AL? 

Po odeslání této SMS modul odpoví Alarm Inputs Disabled (alarmové vstupy vypnuty) nebo 
Alarm Inputs Enabled (alarmové vstupy zapnuty). 
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Zjištění pozice tel. čísla 
Příkaz: <heslo>#TEL<číslo pozice>? 
Příklad: 1234#TEL02? 

Ve výše uvedeném příkladu jsme zjišťovali, které tel. číslo je uložené na 2. pozici. 
Po odeslání tohoto příkazu Vám modul odešle tel. číslo, které je uložené na příslušné pozici. 
 
Smazání tel. čísla 

Příkaz: <heslo>#TEL#<pozice tel. čísla které chcete odstranit># 
Příklad: 1234#TEL#02# 

Ve výše uvedeném příkladu jsme smazali tel. číslo uložené na 2. pozici. 
 
Vypnutí digitálních vstupů 

Příkaz: <heslo>#DA# 
Příklad: 1234#DA# 

 
Zapnutí digitálních vstupů 

Příkaz: <heslo>#EA# 
Příklad: 1234#EA# 

 
Povolení všech tel. čísel 

Příkaz: <heslo>#AA# 
Příklad: 1234#AA# 

Po odeslání tohoto příkazu mohou modul ovládat všechna tel. čísla, která se dovolají na 
vloženou SIM kartu. 
 
Povolení pouze nastavených tel. čísel 

Příkaz: <heslo>#AU# 
Příklad: 1234#AU# 

Po odeslání tohoto příkazu mohou modul ovládat pouze čísla, která byla předem nastavena. 
 
Nastavení doby sepnutí výstupního relé 

Příkaz: <heslo>#GOT<doba sepnutí># 
Příklad: 1234#GOT19# 

Ve výše uvedeném příkladu jsme nastavili dobu sepnutí relé na 9,5s (19/2 = 9,5). Po 
uplynutí této doby se relé automaticky rozepne. Lze nastavovat v rozmezí 0 - 9,5 vteřin 
Při nastavení času 00s zůstane relé sepnuté dokud se na modul znovu nezavolá. 
 
Nastavení typu digitálního vstupu NC 

Příkaz: <heslo>#KEYNC# 
Příklad: 1234#KEYNC# 

Pokud potřebujete k jednotce připojit čidlo typu NC, potom je třeba nastavit příslušný vstup 
jednotky jako typ NC. Jestliže máte některý digitální vstup jednotky nastaven jako typ NC, 
pak, pokud k tomuto vstupu není připojeno žádné čidlo, musí být tento vstup zkratován. 
Jinak bude jednotka na tomto vstupu vyhodnocovat alarmový stav. 
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Nastavení typu digitálního vstupu NO 

Příkaz: <heslo>#KEYNO# 
Příklad: 1234#KEYNO# 

Tento příkaz použijte pokud chcete k modulu připojit čidlo typu NO. Standardní nastavení je 
NO. 
 
Zjištění síly signálu GSM 

  Příkaz: <heslo>#CSQ? 
  Příklad: 1234#CSQ? 

Po odeslání tohoto příkazu Vám modul odešle SMS z hodnotou 0 - 32 značící sílu GSM 
signálu v místě instalace. Je vhodné když je úroveň signálu vyšší než 12. 
 
Zapnutí/Vypnutí odesílání SMS při sepnutí/rozepnutí relé 

  Příkaz pro zapnutí funkce: <heslo>#R# 
  Příkaz pro vypnutí funkce: <heslo>#N# 
  Příklad: 1234#R# 
  Příklad: 1234#N# 

Tímto příkazem lze nastavit jestli se při sepnutí nebo rozepnutí odešle SMS. Po odeslání 
Vám přijde SMS “The relay is ON” (Relé je sepnuto) nebo “The relay is OFF” (Relé je 
rozepnuto). 
 
Změna SMS odesílané při spuštěném alarmu 

  Příkaz: <heslo>##TEXT1xxxxxxxxxxxxxx#            - pro digitální vstup 2 
  Příkaz: <heslo>##TEXT2xxxxxxxxxxxxxx#            - pro digitální vstup 1 
  Příklad: 1234##TEXT1Okno-pokoj otevřeno# 

Ve výše uvedeném příkladu jsme změnili SMS z původní “Door open alarm” na “Okno-pokoj 
otevřeno”. Nyní pokud čidlo na digitálním výstupu 2 zaznamená poplach odešle se SMS 
“Okno-pokoj otevřeno”. 
Text může být dlouhý max. 30 znaků. 
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Zapojení 

3. Příklad zapojení el. zámku a různých detektorů se sirénou. 

4. Příklad zapojení elektropohonu a různých detektorů se sirénou 
 
Technické parametry 

● Napájení: 12VDC /1A 
● GSM pásma:900/1800MHz 
● Anténa: 50Ω SMA 
● Počet drátových zón: 2 
● Vlhkost: ~ 10-90% 
● Provozní teplota: -10°C až 60°C 
● Skladovací teplota: -20°C až 60°C 
● Hmotnost: 0,5 Kg 
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Záruka 
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje              
poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v               
délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka nebo v autorizovaném servisu.            
Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy a újmy na majetku a jiné škody              
způsobené nevhodným použitím, použitím v rozporu s aktuálním uživatelským manuálem,          
nedodržením doporučených postupů v aktuálním uživatelském manuálu či vzniklé hrubým          
zacházením s výrobkem nebo jeho rozebíráním. Na takto vzniklé závady a škody se             
nevztahuje záruka. 
 
Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány           
společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej          
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další          
podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného          
místa. 
Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v průmyslu nebo pro           
zdravotnická zařízení. Jedná se o zařízení/systém pro doplnění nebo         
zvýšení komfortu soukromého rezidenčního bydlení. Nesmí být použito pro         
zajištění životních funkcí. 
Vždy používejte nejnovější verzi uživatelského manuálu, kterou naleznete na stránkách          
servisu. 
 
Servis 
ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101 
Informace k zařízení: manualy.zabezpecovaci-zarizeni.cz 
Název zařízení: RTU 5015 
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