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Przygotowanie urządzenia do pracy

● Aktywacja karty SIM

Jeśli posiadasz nową, nieaktywowaną kartę SIM, należy ją aktywować według instrukcji
operatora oraz sprawdzić czy karta ma wystarczający stan konta dla normalnej pracy.

● Umieszczenie karty SIM w urządzeniu

Karta SIM pasuje do gniazda znajdującego się na spodniej 
stronie sterownika GW.
Umieszczając kartę w urządzeniu upewnij się, że styki 
karty korespondują ze stykami gniazda oraz ścięty róg 
karty znajduje się przy zewnętrznej stronie urzadzenia.

● Podłączenie zasilania, baterii i anteny

Zasilanie jest podłączone do zacisków 19 i 20 (w górnym 
rzędzie koło anteny) i nie jest wraźliwe na polaryzację.
Może być użyte napięcie zasilania z zakresu 9-35 Vdc lub 
7-27Vac.

Bateria – jest już zainstalowana w urządzeniu i powinna 
zostać podłaczona. W tym celu podłacz 3 pinową wtyczkę 
znajdującą się po lewej stronie wewnątrz urządzenia.

Antena: należy podłaczyć antenę do złącza FME lekko, 
recznie ją dokręcając.

● Podłączenie urządzenia

Sterownik GW posiada cyfrowe wejścia dwustanowe, 
wejścia licznikowe i analogowe. Posiada również dwa 
wyjścia przekaźnikowe.

Konfigurację i sposób wykorzystania tych wejść można 
okreslić za pomocą GW-Suite

Schemat połączeń:

● Sprawdzenie połączania z siecią GSM

Przy prawidłowym połączeniu miga niebieska dioda LED.

niebieska LED miga powoli – połaczenie z siecią

niebieska LED miga szybko – wysyłanie lub odbieranie danych

niebieska LED świeci ciągle – brak sieci / błąd karty SIM

niebieska LED nie świeci – sprawdź zasilanie



Instalacja i konfiguracja oprogramowania GW-Suite

● Instalacja oprogramowania

Oprogramowanie GW-Suite można ściągnąć ze strony: www.contrel.net/gwsuite.html
Spakowany plik zip można rozpakować w dowolnie utworzonym katalogu na twardym dysku.

● Instalacja sterownika kabla USB

Instalacja sterownika kabla USB dla wymianych danych pomiędzy urządzeniem a oprogramowaniem GW-Suite
odbywa się automatycznie. W przypadku niepowodzenia istalacji automatycznej sterowniki można sciagnać ze
strony: www.ftdichip.com.

● Połączenie ze sterownikiem Compalarm GW

Oprogramowanie GW-Suite zezwala na połaczenie ze sterownikiem Compalarm GW poprzez kabel USB
do wymiany danych. Wymagane jest wybrane odpowiedniego numeru portu COM oraz wpisanie hasła.

Standardowe hasło dostępu to: 0000

Po połączeniu mamy dostęp do wszystkich funkcji sterownika GW.

Połączenie kablowe

Hasło dostępuNr portu szeregowego

http://www.contrel.net/gwsuite.html
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm


● Konfiguracja urządzenia

Pracę z oprogramowaniem GW-Suite należy rozpocząć od skonfigurowania urządzenia GW. 

połączenie kablowe konfiguracja urzadzenia

dane
podstawowe

nazwa urzadzenia
nr kart SIM urządzenia
e-mail dla urządzenia
hasło dostepu

dane potrzebne dla
konfiguracji internetu
od dostawcy karty SIM

konfiguracja
APN urządzenia

● Wprowadzenie użytkowników

Do pamięci urządzenia można wprowadzić 3 grupy użytkowników przydzielając im odpowiednie uprawnienia:

- grupa użytkowników 1
  (zapisani w pamięci karty SIM)

- grupa użytkowników 2
  (zapisani w pamięci urządzenia) 

- grupa odbiorców
  (obiorcy wybranych komunikatów
    z urządzenia w zależności od
    zaistniałego zdarzenia) 



Przykłady zastosowania urządzenia

● Wysłanie wiadomości tekstowej do odbiorcy po wystąpieniu określonego zdarzenia

● Wykonanie kilku poleceń w reakcji na określone zdarzenie

Aby urzadzenie wysłało wiadomość tekstową w reakcji na 
okreslone zdarzenie należy wprowadzić nowego odbiorcę.

Wypełnij poszczególe pola wg schematu:
- NAZWA nazwa odbiorcy wiadomości
- ZDARZENIE wybierz zdarzenie z listy zdarzeń

np. „Aktywacja wejścia 3”
- SMS nr telefonu razem z nr kraju np.: +48
- TEKST treść SMS np. „Aktywacja wejscia nr 3”

Odpowiedź
Compalarm GW

Otrzymany SMS w
reakcji na zdrzenie.

xxx

Po skonfigurowaniu pozycji w zakładce STRATEGIA, można określić złożoną reakcję na zaistniałe zdarzenie.
W podanym przykładzie, po aktywacji wejścia nr 4 nastąpi wysłanie wiadomości SMS pod podany numer (może być 
spoza listy odbiorców) z informacją „Awaria pompy nr 2” oraz w natępnym poleceniu aktywowanie wyjścia nr 1. 
Można wstawić do 5 poleceń.
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