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ZDALNE STEROWANIE PRZEZ SIEĆ GSM

     Instrukcja Użytkownika

WYJŚCIA

WYJŚCIA ANALOGOWE

AKUMULATOR

1 PRZEKAŹNIK WYJŚCIOWY  1
2 PRZEKAŹNIKI WYJSCIOWE 2

BEZ WEJŚĆ  0

BEZ AKUMULATORA  0
AKUMULATOR Li-Poly  B

Compalarm GW-122.         .2 2 S B

0681
To urzadzenie jest zgodne z Part 15 of the FCC Rules
CONTAINS FCC ID N7NQ2687

OBSŁUGA I KONSERWACJA

GWARANCJE

WYMIARY [mm]

58

9071

OPIS PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

CONTREL ELETTRONICA S.R.L.
Via San Fereolo, 9  I-26900 LODI

Tel. +39 (0)371 30207/30761

Compalarm GW-122
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ZEWNĘTRZNA FME  X
ZEWNĘTRZNA SMA  S

WEWNĘTRZNA  I

2 WEJŚCIA  2 

Compalarm GW-122 jest produktem zaawansowanym technologicznie, konstrukcyjnie i wykonawczo i 
wymaga obchodzenia się z nim z należną troską. Poniższe sugestie pomogą  
cieszyć się jego niezawodnym funkcjonowaniem przez wiele lat. 

• Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne warunki środowiskowe, gdzie temperatura lub 
wilgotność są poza dopuszczalnym zakresem. 
• Nie używać ani składować urządzenia w obszarach narażonych na brud lub zapylenie. 
• Nie stosować chemicznych środków czyszczących względem samego urządzenia jak i karty SIM. 
• Nie należy próbować samodzielnie demontować urządzenia ani usuwać jego części lub oznakowań. 
• Nie narażać urządzenia na działanie wody, deszczu lub rozlanych płynów. Nie jest ono wodoodporne. 
• Nie rzucać, uderzać ani silnie potrząsać. Nieostrożne traktowanie może doprowadzić do uszkodzenia. 
• Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio przy dyskach komputerowych, kartach kredytowych lub 
innych nośnikach magnetycznych. Informacje znajdujące się na tych nośnikach mogą ulec uszkodzeniu. 
• Niniejsze urządzenie działa na twoją odpowiedzialność. Prosimy traktować je z należną troską i 
poszanowaniem wszystkich lokalnych przepisów. Nie jest to zabawka: należy używać go w bezpiecznym 
miejscu z dala od zasięgu dzieci. 
• Kartę SIM należy traktować z taką samą troską jak kartę kredytową: nie zginać jej ani zarysowywać 
lub narażać na elektryczność statyczną. 
• Kody odblokowujące i PIN należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. 

Zarówno stałokolacyjne jak i mobilne aplikacje są dopuszczalne pod poniższymi warunkami: 

Stałolokacyjne zamontowanie oznacza że urządzenie jest fizycznie zabezpieczone/zamontowane 
w jednym, stałym  miejscu i nie ma możliwości łatwego jego przemieszczenia do innej lokalizacji. 

Mobilne oznacza że urządzenie jest zaprojektowane do wykorzystania w innych lokalizacjach niż 
ustalona oraz generalnie w taki sposób, że zachowany jest co najmniej 20 cm (8 cali) odstęp pomiędzy 
anteną nadawczo/odbiorczą a ciałem użytkownika lub osób przebywających w pobliżu. 

W razie wadliwego funkcjonowania urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym centrum 
serwisowym.

CONTREL GWARANTUJE ŻE PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAŻY WYROBU DOKONA 
WYMIANY PRODUKTU, LUB, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, NAPRAWY KAŻDEGO PRODUKTU LUB JEGO 
CZĘŚCI, W KTÓREJ STWIERDZONO WADY MATERIAŁOWE LUB WYKONAWCZE LUB, KTÓRY W JAKIKOLWIEK 
SPOSÓB NIE JEST ZGODNY Z OPISEM ZAWARTYM W ZAMÓWIENIU. 
CONTREL NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI WPROST ANI DOMYSLNIE I W ŻADNYM WYPADKU NIE 
ODPOWIADA  ZA NEGATYWNE SKUTKI JAKIEJKOLWIEK NATURY JAKIE MOGA POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z 
KORZYSTANIEM Z TEGO URZĄDZENIA NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM. 
GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA JEŚLI URZĄDZENIE UŻYWANE JEST NIEZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM

Nie należy instalować tego urządzenia w pobliżu aparatury medycznej odpowiedzialnej 
za życie ludzkie. Może ono interferować z elektroniką takich urządzeń.

Wyłącz urządzenie podczas podróży samolotem. 
Zabezpiecz je, aby nie mogło zostać przypadkowo włączone.

Nie należy instalować tego urządzenia w pobliżu stacji benzynowych, składów paliwa, 
instalacji chemicznych lub procesów narażonych na eksplozję gdyż może ono zakłócać 
pracę urządzeń technicznych

Praca w pobliżu odbiorników TV, radioodbiorników lub komputerów osobistych może 
wywoływać interferencje.

Jeżeli urządzenie było składowane w pomieszczeniu zimnym, może wystąpić zjawisko 
kondensacji. Przed jego uruchomieniem należy doprowadzić do wysuszenia. Dlatego też w 
takim wypadku należy przewidzieć conajmniej 3-godzinny okres aklimatyzacji.

W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia, zaleca się stosowanie wyłącznie 
wyspecyfikowanych akcesoriów. Zostały one przetestowane i należycie współpracowały z 
tym urządzeniem.

Urządzenie jest zgodne z "Part 15 of the FCC Rules". Funkcjonowanie podlega następującym 
warunkom: 
• to urządzenie nie może generować szkodliwych interferencji, oraz 
• to urządzenie musi akceptować wszelkie interferencje, włączając interferencje jakie mogą 
powodować niepożądane działanie. 
Urządzenie to powinno być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Należy uważnie 
przeczytać w całości instrukcję obsługi oraz zachować ją w dostępnym miejscu dla dalszego użycia. 
Jest rzeczą zasadniczą wykorzystanie informacji i przestrzeganie zgodności z zaleceniami zawartymi w 
instrukcji dla zapewnienia, iż osprzęt jest zainstalowany i obsługiwany prawidłowo oraz bezpiecznie. 
Moduł częstotliwości radiowej nie jest zaprojektowany i przeznaczony do używania w zastosowaniach 
przenośnych (w odległości mniejszej niż 20 cm lub 8 cali od ciała użytkownika) i takie zastosowanie jest 
kategorycznie zabronione. 
Niniejsze urządzenie nie zostało przetestowane jako element krytyczny w medycznych urządzeniach / 
systemach podtrzymania życia chyba, że zostały dokonane oddzielne uzgodnienia na piśmie. 
Przy nieprawidłowej instalacji w pojeździe, praca urządzenia GSM może interferować z 
prawidłowym funkcjonowaniem elektroniki pojazdu. Weryfikacja ochrony elektroniki pojazdu  
powinna stanowić niezbędny element instalacji. Przy wykorzystaniu świateł lub klaksonu pojazdu 
należy przestrzegać odrębnych, związanych z tym przepisów prawa.  
Żadne kompleksowe oprogramowanie ani sprzęt komputerowy nie są doskonałe. 
Luki w oprogramowaniu występują w każdym systemie niezależnie od jego stopnia złożoności. 
W celu uniknięcia zagrożeń dla życia lub mienia, obowiązkiem projektanta systemu powinno być  
zastosowanie pomocniczego mechanizmu ochrony adekwatnego do możliwego ryzyka. 
Wszystkie sprzedawane egzemplarze podlegają 100% testom funkcjonalnym. Specyfikacje oparte są 
bardziej na funkcjonowaniu  badanego egzemplarza niż poddawaniu go testom odporności na zmiany 
temperatury czy napięcia. 
Contrel nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenie współpracującego osprzętu lub innej 
własności lub szkody zdrowotne wynikłe wskutek instalacji, użytkowania lub konserwacji nie 
przeprowadzanych zgodnie z niniejszą instrukcją. 

GW-122 jest przemysłowym modemem GSM montowanym na szynie DIN, przeznaczonym do nadzoru 
i zdalnego sterowania wejściami/wyjściami dzięki rozszerzonym funkcjom dostępnym w sieci GSM. 
Interfejs w standardzie przemysłowym oraz wbudowany czytnik kart SIM oznacza, że może ono zostać 
łatwo i szybko zainstalowane w nowych aplikacjach telemetrycznych, telematycznych i zdalnego 
sterowania. Wszystkie interfejsy są zintegrowane w obudowie urządzenia. 
Podłączenia nadają się do wykorzystania w zastosowaniach zarówno domowych jak i w pełni 
przemysłowych.

Czteropasmowa komunikacja GSM / GPRS / EDGE z ręcznym/automatycznym wyborem pasma 850 / 
900 / 1800 / 1900 MHz dla danych, SMS, oraz aplikacji głosowych. 

Moc wyjściowa: Class 4 ( 2W dla GSM850 i EGSM900 ) 
Class 1 ( 1W dla DCS1800 i PCS1850 ) 

Temperatura: -30 do 60°C (-40 do 85°C jeśli nie są wykorzystywane przekaźniki) 
-20 to 60°C zalecana dla akumulatora 

Wilgotność względna: praca - 5 do 95% przy braku kondensacji 
składowanie i transport:  - 5 to 95% kondensacja dopuszczalna na 
zewnątrz 

Obudowa: EN-50022 rail 4 moduły, poliwęglan, UL94 -V0 
Wymiary zewnętrzne: 71 x 90 x 58 mm (Szer x Wys x Głęb) 
Ciężar: 200 g 

Stopień ochrony: IP 40 (EN-60529 / IEC 529) przy prawidłowym montażu 

ANTENA

A

BEZ PRZEKAŹNIKÓW  WYJŚCIOWYCH  0

Dystrybutor:
ELFAN SC
Wróblewskiego 8/3, 58-105 Świdnica
Tel. 74 / 640 74 64

http://www.contrel.pl/produkty/gw


KONFIGURACJA STEROWANIE ZDALNE

Przykład:

xxxx APN=adr,user,pwd

xxxx

APN
user

pwd

0000 APN=apn.operator.com,myGW,mypassword

Compalarm GW-122 jest w pełni konfigurowalny poprzez:

• GW.Suite: darmowe narzędzie dostępne do ściągnięcia ze strony: www.contrel.net
-podłączenie do urządzenia przez lokalny port COM 
-wysłanie SMS-a konfiguracyjnego ze zdalnego urządzenia 
-wysłanie pliku konfiguracyjnego przez stronę www
(jeżeli konto WEB zostało stworzone przez urządzenie) 

• Webinterface: jeśli konto web jest dostępne: GWadmin.contrel.net 

Interfejs konfiguracyjny i Web Control wymagają podłączenia transmisji danych, uwzględnienia 
zezwolenia dla tego interfejsu zależnie od aplikacji i wybranego planu taryfowego w odniesieniu do 
transmisji danych zaproponowanego przez Operatora Sieci. 
Po skonfigurowaniu punktu dostępowego w sieci (APN), urządzenie automatycznie aktywuje 
połączenie danych i tworzy swoje własne konto. 
Konfiguracja punktu dostępowego może być dokonana z wykorzystaniem GW.Suite, lub można wysłać 
następujący SMS do urządzenia:

hasło urządzenia DOMYŚLNIE=0000
punkt dostępowy DOSTARCZONY PRZEZ OPERATORA GSM
nazwa APN PUSTE JEŻELI ZBĘDNE
hasło APN PUSTE JEŻELI ZBĘDNE

Gdy tylko zakończysz aktywację, GW-122 wyśle zwrotnie SMS zawierający identyfikator do 
wykorzystania dla dostępu do jego konta Web. 

Można ustawić niektóre informacje dotyczące urządzenia:

IDENTYFIKATOR
NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL
HASŁO

USTAWIENIE ZEGARA

do włączenia w każdym przesłanym komunikacie
przypisany do karty SIM
do wykorzystania w komunikatach
do wykorzystania przy dostępie miejscowym/zdalnym
ręczne/automatyczne

GW-122 może być konfigurowany dla informowania o wystąpieniu następujących zdarzeń:

ZASILANIE
AKUMULATOR

TEMPERATURA WEWNĘTRZNA
PRZEKAŹNIKI WYJŚCIOWE O1-O2

WEJŚCIA DWUSTANOWE I1-I8
WEJSCIA ANALOGOWE A1-A2

WEJŚCIA CYFROWE C1-C2
WEJSCIA LICZNIKA CZASU T1-T2

WEJŚCIA LICZNIKA IMPULSÓW P1-P2
WEJŚCIA LICZNIKA IMPULSÓW P1-P2

GEOLOKALIZACJA

zanik / przywrócenie
niskie / wysokie napięcie
wysoki / niski poziom
załączenie / rozłączenie
zmiana stanu
zmiana stanu
przekroczenie progu
przekroczenie sumarycznego czasu
przekroczenie sumarycznego stanu
przekroczenie zakresów
zmiana MCC / MNC / LAC / CI

wysyła alarmy do odbiorców wykorzystując różne formaty i konfigurowalne interwały:

POŁĄCZENIE GŁOSOWE
SMS

ROZSZERZONY SMS
TWEET
E-MAIL

odpowiedź głosowa
tekst użytkownika
zawiera status urządzenia
tekst użytkownika
tekst użytkownika oraz status urządzenia

Dla każdego kanału wejścia/wyjścia możliwe jest określenie nazwy i ustawienie parametrów
operacyjnych. 
Zachowanie GW-122 może być konfigurowane przez ustawienie określonych reguł:

UŻYTKOWNICY 1
UŻYTKOWNICY 1

ODBIORCY
ROZMOWY PRZYCHODZĄCE

ROZMOWY ZAINICJOWANE
SMS PRZYCHODZĄCE

SMS ZAINICJOWANE
USŁUGI WEB

PLC (10)

zezwolenie dla konkretnego dnia/czasu
zezwolenie dla konkretnego dnia/czasu
zezwolenie dla konkretnego dnia/czasu
zachowanie / timing / odpowiedź
zachowanie / czas trwania / pauza
zwrotne potwierdzenie
tryb/pauza pomiędzy wysłaniami
tryb łączenia
nazwa / zdarzenie / komendy

Z wykorzystaniem reguł PLC możliwe jest zdefiniowanie do 10 komend (identycznych jak 
te dostępne w sposób zdalny) jakie będą wykonane po wystąpieniu zdarzenia lokalnego, 
tworząc mały sterownik programowalny. 

Takie same komendy mogą tworzyć harmonogram działań przez ich skonfigurowanie do 
100 operacji z zadaną datą (jednorazowo) lub okresowo -codziennie, co tydzień lub co 
rok.. 

Po aktywacji Usług WEB możesz definiować operacje skojarzone z porą wschodów i 
zachodów słońca (aktualizowanym co tydzień datą i obszarem geograficznym).
 
Nadchodzące komunikaty SMS nie zawierające żadnych komend są pomijane. 
Możliwe jest określenie pewnych reguł przekierowywania w oparciu o numer telefonu 
dzwoniącego i/lub opartych o słowa kluczowe zawarte w tekście w celu przesłania tych 
komunikatów na numer telefonu zgodnie z wolą dzwoniącego. 

Prosimy przestrzegać następujących zaleceń po otrzymaniu produktu:
 
• Obejrzeć czy urządzenie nie wykazuje cech uszkodzenia w transporcie.

W takim wypadku należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. 

• Sprawdzić, czy etykiety są we właściwym miejscu. 

• Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie skontaktuj się z dostawcą.

Do 5 komend może być wydanych GW-122 w ramach SMS, Tweeta, E-maila, Komunikatu ze strony 
Web. Komunikat musi zawierać hasło urządzenia (fabrycznie 0000, edytowalne). Komendy będą 
rozpoznawane bez względu na wielkość liter oraz zagnieżdżenie komendy wewnątrz  wysłanego 
tekstu.

out
start1
stop1
start2
stop2
alert

noalarm
sms

tweet
email

status
clock
set1
set2

thr
zero1
zero2

log
clearlog

logstatus
logemail

beep
melody
speech

way
neton
netoff

netnew
divert

nodivert

PRZEŁĄCZ WYJŚCIA ON/OFF
AKTYWUJ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW 1
DEAKTYWUJ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW 1
AKTYWUJ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW 2 
DEAKTYWUJ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW 2 
ZEZWÓL NA WYSYŁANIE ALERTÓW DO ODBIORCÓW 
WYŁĄCZ WYSYŁANIE ALERTÓW DO ODBIORCÓW 
WYŚLIJ BEZPOŚREDNI SMS 
WYŚLIJ BEZPOŚREDNI TWEET 
WYŚLIJ BEZPOŚREDNI EMAIL 
ZAPYTAJ O STATUS URZĄDZENIA  
USTAWIENIA ZEGARA CZASU RZECZYWISTEGO 
NASTAWA KANAŁU 1 
NASTAWA KANAŁU 2 
NASTAWY PROGOWE WE ANALOGOWYCH/LICZNIKÓW 
RESET LICZNIKA 1 
RESET LICZNIKA 2 
ŻĄDAJ DANYCH Z PAMIĘCI LOGÓW 98 ZDARZEŃ 
KASUJ PAMIĘĆ LOGÓW 
ZAPISZ BIEŻĄCY STATUS DO PAMIĘCI LOGÓW 
WYŚLIJ BIEŻĄCY STATUS NA  ADRES EMAIL 
WYGENERUJ DŹWIĘK TONOWY 
GRAJ MELODYJKĘ 
ODTWÓRZ WIADOMOŚĆ GŁOSOWĄ 
INFORMACJE GEOLOKALIZACYJNE 
AKTYWUJ REJESTRACJĘ RADIOWĄ I SIECIOWĄ 
DEAKTYWUJ REJESTRACJĘ RADIOWĄ I SIECIOWĄ 
WYKONAJ NOWĄ REJESTRACJĘ SIECIOWĄ 
PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH 
BEZ PRZEKAZYWANIA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

1
1 ON

2
2 ON

3
1 PULSE

4
1 OFF

8
-

9
-
#

DELETE
*

CONFIRM

7
-

5
1 OFF

6
2 PULSE

0
STATUS

Kompletna lista komend i ich szczegóły dostępne są tutaj:
www.contrel.net/CompalarmGW-122

KOMENDY SKRÓCONE DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW 
Użytkownicy zapamiętani w Książce telefonicznej mają możliwość używania skróconych komend,
które nie wymagają hasła. 7 komend jest predefiniowalnych (edytowalnych): 

S1 Ustaw wyjście 1 ON
S2 Ustaw wyjście 2 ON
R1 Resetuj wyjście 1 OFF
R2 Resetuj wyjście 2 OFF
P1 Wyjście Impulsowe 1 (domyślnie 3s)
P2 Wyjście Impulsowe 2 (domyślnie 3s)
D żądanie wysłania statusu poprzez SMS  

Podając interwał czasowy po komendzie ustawienia, wyjścia będą zmieniać stan/wyłączać gdy
ustawiony czas upłynie:

S1=hhmmss hh godziny   00 - 23
mm minuty  00 - 59 
ss sekundy  00 - 59 

... lub o określonej dacie i godzinie: 
S1=DDMMYYhhmm DD dzień 01 -31 

MM miesiąc 01 - 12 
YY rok 00 -99 
hh godziny 00 -23 
mm minuty 00 -59

Przykłady: S1=083000 S2=2504141230 tekst D tekst niezwiązany 
włącz (ON) wyjście 1 na 8 godzin i 30 minut 
włącz (ON) wyjście 2 do 25 kwietnia 2014 godz. 12:30 
prześlij informację zwrotną o statusie poprzez SMS 

WYSYŁANIE KOMEND DO ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW 
Zachowanie GW-122 na przychodzące połączenia od osób z listy Zarejestrowanych Użytkowników:

BRAK REAKCJI 
Funkcja Clip wyłączona, nic nie zdarzy się po odebraniu połączenia. 

PULSE (domyślnie 3s)
Wybór tej opcji, spowoduje że po nadejściu połączenia (lub faksu) nastąpi załączenie wyjścia 1 na
wyspecyfikowany okres czasu. Przekaz danych wywoła ten sam efekt na wyjściu 2.
Połączenie przerwane bez odpowiedzi. 

PRZELACZENIE (TOGGLE)
Przychodzące połączenie (lub faks) przełączy wyjście 1 w stan przeciwny (ON na OFF lub odwrotnie),
przekaz danych wywołają ten sam efekt na wyjściu 2. Jeśli użytkownik oczekuje online, GW-122
potwierdzi operację informacją głosową. 

SEKWENCJA (REWERS) 
Każde przychodzące połączenie od zarejestrowanych użytkowników
 uruchomi sekwencję: Wyjście 1 impuls, pauza, Wyjście 2 impuls
(czasy konfigurowalne). Połączenie przerwane bez odpowiedzi. 

ODPOWIEDZ (ANSWER)
GW-122 odpowiada na połączenie przychodzące, akceptując do 5
kodów kontrolnych na klawiaturze telefonu. 
* (gwiazdka) dla potwierdzenia że komendy zostały wydane
# (krzyżyk) dla skasowania i rozpoczęcia od początku 
Zachęty głosowe będą prowadzić podczas operacji

http://www.contrel.net/
http://GWadmin.contrel.net/
http://www.contrel.net/CompalarmGW-122


INSTALACJA

ZASILANIE

OPIS ZACISKÓW

RJ45  -  DB9

1.  RxD  .2

2.  GND  .5

3.  TxD  .3

4.  SPK  .-

5.  CTS  .8

6.  SPK  .-

7.  RTS  .7

PORT SZEREGOWY

WEJŚCIA ANALOGOWE

2

2

2

2 1

1

1

1

TEMP °C

+125

+100

+25

0

-25

-40

OUT mV

+1205

+1049

+580

+424

+268

+174

1 2

1 2

LM60

1 2

1 2

1 8A

G

X

E F

11109

20

8

19

7

18

6

17

54321

16151413

12

C DB

S

Urządzenie może być zamontowane na standardowej szynie DIN EN-50022 przez proste zatrzaś-
nięcie.  Dla bezpiecznej obsługi, urządzenie musi zostać zainstalowane przez wykwalifikowany
personel a przyłączane elementy muszą chronić przed przypadkowym kontaktem z niebezpie-
cznymi napięciami. Stopień ochrony IP40 musi być zagwarantowany, podnoszony do IP54 przy
aplikacjach na otwartym terenie.

A. Zaciski wejść analogowych i dwustanowych 
12 x 2,5mm2 (AWG14) 

B. Zielone wskaźniki LED wyjść

C. Niebieski wskaźnik LED pracy systemu GSM  
• ZGASZONY 

Brak zasilania 
• ŚWIECENIE CIĄGŁE 

Moduł włączony 
Nie zarejestrowany w sieci, 
brak SIM lub nieważny PIN 

• POWOLI MIGA 
200ms ON / 2s OFF 
Moduł włączony (ON) 
Zarejestrowany w sieci 

• SZYBKO MIGA 
200ms ON / 600ms OFF 
Moduł włączony (ON) 
Zarejestrowany w sieci 
Komunikacja trwa 

D. Czerwone wskaźniki LED wejść dwustanowych

E. Zaciski wyjść, wejść licznikowych i zasilania 
8 x 2,5mm2 (AWG14) 

X. Złącze anteny FME 

S. Złącze anteny SMA 

G. Selektor wejścia analogowego

F.  Gniazdo RJ – port COM

Odłączyć wszystkie zasilania 
i akumulator przed wkładaniem /
usuwaniem karty SIM. 

H. Trzymak karty SIM  
dozwolone karty SIM 3V i 1,8V 

SIM PIN 
Włóż swoją kartę SIM do telefonu komór- 
kowego i sprawdź czy żąda podania PIN.

Jeżeli karta SIM nie jest chroniona hasłem, w 
razie kradzieży, informacje na niej zawarte 
mogą zostać odczytane przez nieuprawnioną 
osobę. 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli włożysz kartę SIM, która żąda podania numeru PIN innego niż ten zapisany w
pamięci GW-122, urządzenie nie będzie działało. 
Jeżeli wprowadzisz PIN 3 razy nieprawidłowo, karta SIM zostanie zablokowana i musisz 
wprowadzić kod PUK (kod odblokowujący PIN).

01. Minus wejść analogowych 
02. Wejście analogowe 1 
03. Wejście analogowe 2 
04. + 3,3 VDC 
05. Wejście dwustanowe 1 
06. Wejście dwustanowe 2 
07. Wejście dwustanowe 3 
08. Wejście dwustanowe 4 
09. Wejście dwustanowe 5 
10. Wejście dwustanowe 6 
11. Wejście dwustanowe 7 
12. Wejście dwustanowe 8 
13. Wyjście - wspólny 
14. Wyjście przekaźnikowe 1 
15. Wyjście przekaźnikowe 2 
16. — 
17. Wejście licznikowe 1 
18. Wejście licznikowe 2 
19. Zasilanie 
20. Zasilanie

ZASILANIE URZADZENIA, WEJŚĆ i PORTU COM 
MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA OBWODÓW
SELV (SAFETY EXTREMELY LOW VOLTAGE) 
ZGODNIE Z EN60950 / IEC950

Regulowane 3,3V – 50 mA MAX dostępne na zacisku 04 względem ujemnego zacisku 01. 
W modelach wyposażonych w akumulator takie zasilanie jest zapewnione również gdy 
zewnętrzne zasilanie pomocnicze zaniknie; dla ochrony akumulatora przed zupełnym 
wyładowaniem, zewnętrzne obciążenia muszą zostać odłączone, gdy napięcie spadnie 
poniżej 3VDC.

Łatwa konfiguracja, sterowanie lokalne, śledzenie i inne funkcje zaawansowane są dostępne poprzez
połączenie szeregowe. Oprogramowanie konfiguracyjne GW.Suite dla PC z Windows® / Linux / Mac 
jest dostępne za darmo na stronach www.contrel.net.

RS-232 
300 ... 115200 bit/s 
8N1 
Hardware handshake 

GW.Link RS232 cable:
 
GW.Link USB cable: 

CAN BE USED TO POWER THE UNIT

2 różne sygnały analogowe można dołączyć do zacisków 02 – 03 względem zacisku ujemnego 01.
Wybierz tryb wejścia poprzez przełącznik dipswitch [G] przed uruchomieniem urządzenia. 

Dla każdego wejścia dostępna jest konfiguracja softwareowa:

wartość pełnej skali 1 ... 100000 
zero (offset) 0 ... 90% 
jednostka dowolny tekst
 
Zakres wejść 0 ... 20 mA 
Spadek napięcia 2 V @20mA 
Rozdzielczość 0,02 mA 
Dokładność ±1% 
Impedancja 100 Ohm 

Zakres wejściowy 0 ... 10 V 
Rozdzielczość 0,01 V 
Dokładność ±1% 
Impedancja 25 kOhm 
Zakres wejściowy 0 ... 2 V
 
Rozdzielczość 0,002 V 
Dokładność ±1% 
Impedancja 5 kOhm

Urządzenia aktywne mogłyby być zasilane bezpośrednio z GW-122 gdy napięcia i prąd są
kompatybilne a całkowity pobór prądu nie przekracza 50 mA.

LM60 
PRECYZYJNY CZUJNIK TEMPERATURY 
[ TEXAS INSTRUMENTS ] 
1. Dodatni +2,7...12VDC 
2. Wyjście 6,25mV/°C +424mV OFFSET 
3. Ujemny 
SET : INPUT SWITCH  2 V 

ZERO      424 
FULL SCALE      200 
UNIT       °C

Czujnik temperatury NTC mierzący w zakresie -10...60°C może być bezpośrednio podłączony
Do wejść analogowych: ustaw wyjścia dla 2V i zezwól na programową linearyzację NTC.

Zakres wejściowy 0 ... 2 V 
Rozdzielczość 0,1 °C 
Dokładność ±1 °C 
NTC 10 kOhm @25°C 

B:3435 @ 25÷85°C

Niniejsze urządzenie może być zasilane zarówno napięciem stałym jak i zmiennym, o dowolnej
polaryzacji, w szerokim zakresie napięć. Zasilanie należy podłączać do zacisków 19 i 20. 
Zasilania nie wolno dzielić z innymi urządzeniami: sugerowane źródło zasilania to prosty
transformator 12VAC / 10VA.

Napięcie zasilania 9,5 ... 35 V DC 
9,5 ... 27 V AC 

Pobór mocy  < 200 mW w stanie czuwania 
< 5 W MAX

Automatyczny 2-torowy wyłącznik lub ekwiwalentna ochrona zdolna rozłączać obwód w
przypadku zwarć lub stanów nadprądowych powinna być instalowana w sieci od strony
AC zasilacza. Maksymalna dopuszczalna długość połączenia pomiędzy urządzeniem a źródłem
zasilania niskiego napięcia wynosi 3 m.

http://www.contrel.net/


WYJŚCIA

WEJŚCIA LICZNIKOWE

1 2

WEJŚCIA CYFROWE DWUSTANOWE AKUMULATOR

Częstotliwość TX

Częstotliwość RX

Impedancja

VSWR
TX max

RX max

Polaryzacja

Typowy zysk

880 to
915 MHz

925 to
960 MHz

1710 to
1785 MHz

1805 to
1880 MHz

824 to
849 MHz

869 to
894 MHz

1850 to
1910 MHz

1930 to
1990 MHz

50 ohm

1.5 : 1

1.5 : 1

Liniowa

0 dBi w co najmniej jednym kierunku

OFF OFF Ładownie wyłączone

Ładowanie w toku

Ładowanie zakończone

Brak lub zły akumulator

OFF

GREEN

GREEN

RED

OFF

RED

1 2 3 4 5 6 7 8

1

5V 6,8V 20V

12V

24V

2 3 4 5 6 7 8

1 2

DO ZACISKU 04

ANTENA

K
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Do zacisków 05 - 12 może być podłączonych do 8 zestyków SPST, których status wskazują
diody LED [D]. Wewnętrzne zasilanie jest dostępne na zacisku 04. 
Dla każdego wejścia można ustawić indywidualny czas debounce z zakresu 1...300 sekund.

Napięcie wejściowe 3 ... 9 VDC 
Prąd wejściowy 5mA @ 5V 
Napięcie wyjściowe 3,3V DC na zacisku 04

Gdy wejścia są zasilane z zewnętrznego źródła, minus musi być podłączony do zacisku 01.
Wstaw diodę Zenera dla utrzymania napięcia wejściowego poniżej 9VDC. 
Można wykorzystać wiele opcji, patrz przykłady poniżej:
• wejścia 1 i 2 z wykorzystaniem zasilania wewnętrznego 
• wejścia 3 i 4 z wykorzystaniem zewnętrznego napięcia 5VDC  
• wejścia 5 i 6 z wykorzystaniem zewnętrznego napięcia 12VDC zredukowanego diodą Zenera 6,8V 
• wejścia 7 i 8 z wykorzystaniem zewnętrznego napięcia 24VDC zredukowanego diodą Zenera 20V

Zewnętrzne zasilanie dla wejść musi spełniać wymogi obwodów SELV zgodnie z
EN60950 / IEC950: maksymalne dopuszczalne napięcie wynosi 60VDC

Dwa specjalne wejścia dwustanowe są dostępne na zaciskach 17 – 18. 
Wejścia mogą być użyte jako standardowe wejścia dwustanowe oprócz 8 kanałów wspomnianych
wcześniej (bez wskaźników LED). 
Dla każdego wejścia można ustawić indywidualny czas eliminacji odbicia z zakresu 1...300 sekund. 
Wejścia te mogą pracować również jako wejścia impulsowe lub timer. Można wykorzystać zestyki
SPST, kontaktron lub czujnik Halla oraz przełączniki elektroniczne. Zasilanie wewnętrzne jest
dostępne na zacisku 04, stosując przełączniki elektroniczne jest to dodatni leg.

Napięcie wejściowe 3...9 VDC 
Prąd wejściowy 5mA @ 4V 
Napięcie wyjściowe 4V DC ±20% na zacisku 04 
Szerokość impulsu > 200 / 20 ms KONFIGUROWALNA 
Częstotliwość < 2,5 Hz

Dostępne są dwa zestyki przekaźnikowe SPST dla sterowania urządzeniem lub procesem 
na zaciskach 14 – 15, status podawany przez LED [B]. Zestyk wspólny na zacisku 13.

Prąd znamionowy 3 A 
Napięcie znamionowe 250 VAC 
Napięcie wyłączalne 277 VAC 
Max moc wyłączalna 750 VA 
Minimalne obciążenie zestyku 1 mA, 5 VDC 
Zestyki bezkadmowe 
Izolacja zgodna z IEC60664 

Napięcie znamionowe 277 V 
Stopień zanieczyszczenia 2 
Kategoria izolacji podstawowej III 
Kategoria izolacji wzmocnionej II 

Odporność cewki na przepięcia: 5000VRMS 
Wytrzymałość dielektryczna zestyki cewki 3000VRMS 

otwieranie obwodu 750VRMS

Dla ochrony zestyków przekaźnika przed uszkodzeniem, należy
stosować zewnętrzną ochronę zestyków (bezpiecznik lub inne),
adekwatnie do zdolności łączeniowej przekaźnika.

Niniejsze urządzenie może być wyposażone w Litowo-Polimerowy akumulator o dużej
trwałości, którego żywotność zależy w znacznym stopniu od temperatury, częstości awarii
zasilania podstawowego i w normalnych warunkach wynosi kilka lat. 
Jeśli akumulator jest już podłączony, potrzeba jedynie podłączyć zasilanie zewnętrzne dla
funkcjonowania GW-122. Proces ładowania akumulatora rozpocznie się natychmiast. 
Jeśli akumulator nie jest podłączony, procedura postępowania jest następująca:

Odłącz zasilanie zewnętrzne i wszystkie 
obwody posiadające własne zasilanie. 
Zdejmij przednią pokrywę urządzenia 
aby uzyskać dostęp do jego wnętrza:
 

1. Wciśnij dwa zaczepy na górnej i 
dolnej części przedniej pokrywy. 

2. Zdejmij pokrywę i odłóż ją w 
bezpieczne miejsce. 

3. Wepnij wtyk złącza akumulatora [K].

4. Załóż przednią pokrywę zamykając 
urządzenie. 

Odłącz akumulator od urządzenia jeśli 
pozostaje ono nieużywane.

PARAMETRY AKUMULATORA

Napięcie 3,7 V  (4,2V PRZY PEŁNYM NAŁADOWANIU)

Pojemność > 320 mAh 1.26 Wh 
Temperatura -20...60°C (0...45°C - PRZY ŁADOWANIU)

 
Przed dłuższym okresem nieużywalności urządzenia, 
akumulator należy odłączyć aby zapobiec jego 
głębokiemu rozładowaniu.
 
Można to osiągnąć z wykorzystaniem terminala GW. 
Suite lub z konsoli przez wysłanie polecenia AT+CPOF 

Status akumulatora podawany jest przez cały czas
przez LED znajdujący się blisko złącza:

RECYKLING AKUMULATORA
MUSI BYĆ ZGODNY Z 
WYMOGAMI PRAWA

LOKALNEGO !
 

NIE WYSTAWIAĆ NA
DZIAŁANIE OGNIA!

Zewnętrzna antena musi być dołączona do interfejsu RF, w standardzie 50 Ohm.
Złącze dostępne w 2 różnych opcjach: 
• złącze współosiowe anteny  FME na końcówce krótkiego kabelka RG178 dostępnej z dolnej 

lewej strony urządzenia. 
• Złącze współosiowe żeńskie SMA na dolnej prawej części urządzenia. 

Antena musi spełniać wymogi podane poniżej:

1.5 : 1

Zysk energetyczny nie może przekraczać 8,4dBi @ 850MHz i 3,5dBi @ 1900MHz. 
Zalecamy VSWR max 1.5:1 chociaż VSWR max 2:1 jest również akceptowalny bez wpływu
na jakość i certyfikację. 
Impedancja DC jest płynna lecz nie ma problemu z użyciem anten krótkich.

INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE BEZ UPRZEDZENIA. 
NAZWY PRODUKTÓW, NAZWY KORPORACYJNE LUB TYTUŁY UŻYTE W DOKUMENCIE MOGĄ BYĆ 
ZNAKAMI HANDLOWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI HANDLOWYMI  INNYCH FIRM I SĄ 
WSPOMNIANE JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH DLA CZYTELNIKA I BEZ ŚWIADOMEJ WOLI 
NARUSZENIA CZYICHKOLWIEK PRAW. 
JAKO ŻE DOŁOŻONO WSZELKICH STARAŃ DLA ZAPEWNIENIA, ABY INFORMACJE ZAWARTE W TYM 
DOKUMENCIE BYŁY POPRAWNE, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ODMOWY REKOMPENSATY ZA 
JAKIEKOLWIEK SZKODY DOZNANE W ZWIAZKU Z NIM.


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4

