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GC-61 GSM Dialer GSM/GPRS 
Instrukcja instalacji 

 
Moduł GC-61 jest przeznaczony do komunikacji ze stacj� monitorowania poprzez sie� GSM. Komunikator otrzymuje dane z centrali alarmowej poprzez 
symulowan� lini� telefoniczn�. Zakodowane raporty s� transmitowane z centrali do modułu GC-61 w formacie Contact ID. Wybór karty SIM zadecyduje o 
operatorze sieci GSM. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla modułu komunikacji GSM GC-61 (wersja HZ61005).  
Moduł GC-61 zainstalowany w centrali alarmowej umo�liwia: 

• Transfer danych do jednej lub dwóch stacji monitorowania (SM) 
• Zdalne sterowanie i programowanie komunikatora GSM poprzez wiadomo�ci SMS lub poprzez stron� internetow�  
• Programowanie komunikatora poprzez stron� internetow� www.GSMlink.cz  
• Rozmowy telefoniczne przy u�yciu doł�czonego do zestawu aparatu telefonicznego (poprzez sie� GSM)  
• Terminal SMS umo�liwia i ułatwia odczytywanie wiadomo�ci SMS otrzymanych na nr karty SIM, która jest zainstalowana w modemie 

GSM. 
 
1. Instalacja dialera 

Moduł komunikacji GSM mo�e zosta� zainstalowany w centrali lub w 
oddzielnej metalowej skrzynce wyposa�onej w styk sabota�owy.  

a) Odł�cz central� alarmow� od zasilani (sieci i akumulatora). 
Je�eli centrala została ju� wcze�niej zamontowana, przed 
odł�czeniem zasilania wejd� w tryb programowania (P). 

b) Zalecane jest zablokowanie kodu PIN na karcie SIM, która 
b�dzie zastosowana w dialerze. Aby tego dokona� wykorzystaj 
telefon komórkowy (np. W telefonie Nokia wybierz: Menu, 
Ustawienia, Ustawienia zabezpiecze�, ��danie kodu PIN, NIE). 
Je�eli jednak nie chcesz zablokowa� kodu PIN, wówczas ustaw 
kod PIN 1234.  

c) Otwórz klapk� słu��c� do umieszczenia karty SIM, załó� 
kart� a nast�pnie zamknij klapk�.  

d) Zamontuj płyt� dialera w obudowie centrali alarmowej lub w 
metalowej skrzynce.  

e) Podł�cz anten� GSM (nigdy nie podł�czaj zasilania przez 
podpi�ciem anteny !!!)  

f) Podł�cz aparat telefoniczny do komunikatora GSM. Do dialera 
mo�esz podł�czy� tylko jeden aparat telefoniczny. Wyj�cie telefonu 
na płycie dialera nie powinno by� podł�czane do innej sieci 
telefonicznej. 
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g) Wyj�cie AUX zostanie wł�czone w przypadku gdy sie� GSM nie 
b�dzie dost�pna przez 15 minut. Wyj�cie to mo�na ustawi� jako 
alarmowe (NO, Maks 100mA / 60V) – patrz rysunek 1. 

  

h) Podł�cz central� do zasilania. Po około 1 minucie Dioda LED 
zacznie miga� (raz na 2 sek.) 0- oznacza to, i� karta SIM 
odnalazła si� GSM.  
Je�eli dioda LED zacznie miga� w szybkim tempie – oznacza 
to, i� kata SIM nie odnalazła sieci GSM. W takim wypadku 
odł�cz central� od zasilania, wyci�gnij kart� SIM I sprawd� przy 

pomocy telefonu komórkowego czy karta SIM pracuje 
prawidłowo. Je�eli telefon udost�pnia t� opcj�, mo�esz wybra� 
sie� GSM manualnie. Upewnij si�, �e karta SIM ma wył�czony 
kod PIN (lub ustawiony jako 1234). Je�eli karta SIM b�dzie 
prawidłowo pracowa� w telefonie komórkowym, ponownie 
podł�cz j� do modułu komunikacji GSM.  Je�eli sygnał GSM jest 
słaby w miejscu, gdzie ulokowany został komunikator,przed 
ponownym podł�czeniem centrali zmie� poło�enie anteny GSM. 
Poziom sygnału GSM mo�esz sprawdzi� poprzez wiadomo�� 
SMS o tre�ci: “DINFO”. 

i) Po podł�czeniu do sieci GSM mo�esz  przy pomocy 
doł�czonego telefonu wykonywa� poł�czenia tel.  

j) Ustaw parametry stacji monitorowania  
k) Programowanie dialera GSM jest mo�liwe poprzez 

wej�cie w tryb programowania z telefonu (poprzez 
wiadomo�ci SMS) lub z terminalu Piccolo. 
Najwygodniejszym sposobem jest programowanie dialera 
poprzez stron� internetow� www.GSMlink.cz. 

 
 
 
 
 

2. Ustawienie parametrów komunikacji ze 
stacj� monitorowania: 

 
Moduł dialera mo�e przesyła� raporty o zdarzeniach jakie miały 
miejsce w chronionym obiekcie na dwie ró�ne stacje monitorowania. 
Ka�da stacja ma swoj� własn� sekwencj� ustawienia, która ró�ni si� 
parametrem p (p=1 dla SM1 i p=2 dla SM2). Dla ka�dej stacji 
monitorowania mo�na ustali� nadrz�dny i podrz�dny nr tel. lub adres 
IP. Dialer stosuje format Ademco Contact ID i ma równie� mo�liwo�� 
transmisji danych po GPRS. Urz�dzenie ma mo�liwo�� transferu 
danych do stacji monitorowania po linii telefonicznej oraz sieci GSM.  

Moduł GC-61 odsyła oryginalne zakodowane raporty – zawarto�� 
raportu nie ulega zmianie poza numerem ID. Komunikator przesyła 
oryginalny raport zakodowany w protokole CID ze stałymi przerwami 18 
i 98 do SM (stałe warto�ci s� konwertowane w trakcie przesyłania do 
18). Innymi słowy, warto�ci stałe nie ulegaj� zmianie z wyj�tkiem 
numeru instalacji, który zostaje ustawiony zgodnie z ustawieniami 
dialera.  Czas   wysyłania raportu jest generowany przez GC-61. 
Czas systemowy zostaje ustawiony w momencie otrzymania przez GC-
61 pierwszej wiadomo�ci SMS. 

Ka�da wiadomo�� SMS musi rozpoczyna� si� od kodu 
serwisowego. W jednej wiadomo�ci SMS mo�na jednorazowo przesła� 
kilka polece�. Ka�de polecenie musi by� oddzielone przecinkiem lub 
spacj�. 

2.1. Ustawienia dilera 
Dialer musi by� ustawiony jako:  
format : Contact ID  
numer tel. stacji monitorowania (DTMF): 002�

2.2. Ustawienia GPRS  
Technologia GPRS mo�e by� wykorzystana do przesyłania raportów 
do stacji monitorowania lub do poł�czenia ze stron� internetow� 
���������	
������������	
����� GPRS musi by� aktywny na karcie 
SIM. Konieczne jest równie� ustawienie w dialerze numeru APN 
(informacj� o APN uzyskasz u operatora sieci GSM).  

 

GPRS xxx,yyy,zzz,  
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Gdzie: 
xxx jest numerem APN  
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2.3. Ustawianie kodu serwisowego do zdalnego dost�pu  
 

  PG0 xxxxxxxx  
 

Gdzie: 
xxxxxxxx    jest kodem numerycznym zło�onym z cyfr (od 

1 do 8 cyfrowy) 
  

Ustawienia fabryczne: 0000 (4 zera) 

2.4. Wpisanie numerów tel. stacji monitorowania (adres IP)  
 

Dla ka�dej stacji monitorowania mo�na wpisa� dwa nr tel.: nadrz�dny i 
podrz�dny (awaryjny). 
 

Nadrz�dny  nr tel.: PG1p xx....x 
Podrz�dny nr tel.: PG2p xx....x   
 

gdzie: 
p p=1 to SM1, p=2 to SM2  
xxx...x jest nr tel. (adresem IP), maks. 20cyfr 

 

Przykład: 123456789 mo�na wpisa� jako nadrz�dny numer SM2: 
0000 PG12 123456789 
 
Przykład:  adres IP 195.33.77.111  mo�e by� ustawiony jako numer 
nadrz�dny dla SM1: 0000 PG11 195.33.77.111 
 

Ustawienia fabryczne: �aden nr nie jest wpisany 

2.5. Ustawianie numeru ID obiektu 
Stacja monitorowania korzysta z numeru ID obiektu w celu 
identyfikacji miejsca wyst�pienia zdarzenia alarmowego.:   
 

   PG3p zzzz 
gdzie: 

dla p  1=SM1, 2=SM2 
zzzz  jest numerem ID obiektu (z = numery od 0 do 9 lub  

A=F1, B=F2, C=F3, D=F4, E=F5 i F=F6) 
  

Ustawienia fabryczne:  dla obydwu stacji monitorowania ID to 0000  
Uwaga: Je�eli na obydwu stacjach monitorowania nie jest ustawiony 
�aden numer ID obiektu, wówczas zostanie on automatycznie ustawiony 
w momencie odbioru przez stacj� raportu z centrali alarmowej.  

2.6. Ustawianie formatu 
 

Poni�sza sekwencja jest stosowana w celu ustawienia formatu 
komunikacji : 
 

   PG4p x 
 

gdzie: 
dla  p 1=SM1, 2=SM2 
x jest typem protokołu – patrz poni�sza tabela 

 

Ustawienia fabryczne: dla obydwu SM -  Contact ID  
 

Protokół Typ x 
Contact ID DTMF 0 
Jablotron SMS SMS  1 
Jablotron GPRS GPRS  2 

 
 

2.7. Blokada komunikacji ze stacj� monitorowania 
Je�eli potrzebujesz chwilowo zablokowa� przesyłanie komunikatów 
na stacj� monitorowania, mo�esz tego dokona� wpisuj�c: 
 

PG5p 1 raporty do SM p wł�czone 
PG5p 0    raporty do SM p zablokowane 

gdzie: 
dla p 1=SM1, 2=SM2 

 
 

Ustawienia fabryczne:  wszystkie raporty zablokowane 
 
 

 
 

2.8. Ustawianie SM2 jako stacji podrz�dnej (awaryjnej) 
SM2 mo�e by� ustawiona jako stacja awaryjna ( w przypadku gdy 
komunikacja z SM1 zostanie zerwana, wówczas dialer prze�le 
raporty do SM2). W przypadku przesłania pierwszego raportu do 
stacji SM2, raport b�dzie miał nast�puj�c� tre��: “bł�d komunikacji z 
lini� tel. #1”.  
PG62 0 SM1 i  SM2 s� dwoma niezale�nymi od siebie stacjami. 
PG62 1 SM2 działa jako stacja podrz�dna (awaryjna) 
Po wybraniu 081, ustawienia SM2 b�d� wykorzystywane tylko w 
przypadku braku komunikacji z SM1. 
 

Ustawienia fabryczne: dwie niezale�ne stacje. 

2.9. Ustawienia przerwy pomi�dzy nawi�zywaniem poł�cze� 
przez dialer z SM  

Po aktywacji dialera, urz�dzenie spróbuje nawi�za� poł�czenie (z 
nadrz�dnym lub podrz�dnym nr tel.). Je�eli nie jest to mo�liwe 
nast�pi przerwa pomi�dzy wybieraniem poł�cze�. Po tym czasie 
(przerwie) dialer ponownie spróbuje nawi�za� poł�czenie. Czas 
pomi�dzy wybieraniem poł�cze� mo�e by� ustawiony w nast�puj�cy 
sposób: 

 
 PG7p t         

gdzie: 
dla p  1 = SM1, 2 = SM2 
t jest czasem trwania przerwy x 5 minut (np. 1 = 5 

minut, 2 = 10 min,..., 9 = 45 minut, itd.) 
 

Ustawiienia fabryczne: 5 minut dla obydwu stacji monitorowania 

2.10. Przerwa pomi�dzy testem okresowym 
GC-61 dokonuje regularnych testów wysyłaj�c raport do stacji 
monitorowania. Nie jest to uzale�nione od centrali systemu 
alarmowego, do którego podpi�ty jest dialer.  Czas przerwy 
pomi�dzy przesyłaniem raportu o te�cie mo�na ustawi� w 
nast�puj�cy sposób: 

 

 PG8p hh:mm 
Gdzie: 

dla p  1 = SM1, 2 = SM2 
hh godziny 
mm minuty 

Ustawienia fabryczne: test okresowy nie jest przesyłany – 
ustawione jest 00:00    

2.11. Reset do ustawie� fabrycznych 
Po wysłaniu wiadomo�ci SMA o tre�ci “reset” dialer GC-61 powróci do 
ustawie� fabrycznych. Resetu mo�na równie� dokona� przez: 
Odł�czenie zasilania, poł�czenie dwóch �rodkowych zworek ł�cza K1 I 
ponowne wł�czenie zasilania. Reset jest wskazywany poprzez szybkie 
miganie diody LED. 

2.12. Reset – modułu GSM  
Po wysłaniu wiadomo�� SMS o tre�ci gsm dialer zostanie odł�czony I 
ponownie wł�czony do sieci GSM. Ta funkcja jest u�yteczna w 
przypadku gdy istnieje potrzeba wył�czenia i wł�czenia telefonu 
komórkowego (np. w przypadku odblokowania karty SIM przez 
operatora). 

2.13. Zdalne sterowanie poprzez wiadomo�ci SMS (AUXON, 
AUXOFF) 

 �����	�����������*�+������	��!���������	������0�����%12� (np. 
przeł�cz lini� tel. w centrali alarmowej). Raport o przeł�czeniu linii tel. 
zostanie przesłany do SM. Wyj�cie AUX zostanie równie� wł�czone 
je�eli nast�pi brak sygnału sieci GSM dłu�szy ni� 15 minut. 
 

 Aby wł�czy� wyj�cie AUX wy�lij SMS o tre�ci:       AUXON 
 Aby wył�czy� wyj�cie AUX wy�lij SMS o tre�ci:     AUXOFF   

3. Zdalny dost�p poprzez stron� 
internetow� 

 
 

3.1. Ustawienia poprzez stron� GSMLink 
Serwer GSMLink pozwala u�ytkownikowi czyta� I zmienia� 
ustawienia centrali alarmowej I dialera. Transfer danych jest 
dokonywany poprzez wiadomo�ci SMS lub GPRS. 
W celu komunikowania si� poprzez GPRS, najpier nale�y dokona� 
aktywacji GPRS na karcie SIM. 
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3.2. Rejestracja na stronie GSMLink  
Aby zarejestrowa� si� na stronie www.gsmlink.cz wpisz kod z karty 
gwarancyjnej (ka�dy dialer ma swój unikatowy kod, który ma posta� 
xxxx-xxxxx-xxxx).   
Mo�esz poprosi� o przesłanie kodu rejestraci poprzez wysłanie 
wiadomo�ci SMS o tre�ci DINFO. Po wysłaniu takiej wiadomo�ci z 
twojego tel. komórkowego (zdalny kod dost�pu) DINFO “0000 
DINFO”, otrzymasz zwrotnie wiadomo�� z kodem rejestracyjnym. 
 

4. Funkcje u�ytkownika 
GC-61 mo�e by� równie� wykorzystywany jako bramka internetowa. 
W tym trybie nie mo�e by� wykorzystywany jako dialer komunikacji 
ze stacj� monitorowania. Dlatego te� nale�y usun�� 10k – rezystor z 
terminala telefonicznego. 

4.1. Rozmowy telefoniczne z doł�czonego aparatu tel. 
Po podł�czeniu dialera do sieci GSM, mo�liwe jest wykonywanie 
poł�cze� tel. z doł�czonego do zestawu aparatu tel. Po podniesieniu 
słuchawki usłyszysz sygnał tonowy. Wybierz nr tel., na który chcesz 
zadzwoni�. Mo�esz równie� z innego telefonu zadzwoni� na nr. Tel. 
karty SIM zainstalowanej w dialerze I wówczas doł�czony aparat 
telefoniczny zacznie dzwoni� jak zwykły tel. stacjonarny.  
 

Uwaga: niektóre aparaty tel. s� czułe na sygnał sieci GSM. Z tego 
powodu mo�esz usłysze� charakterystyczny hałas w słuchawce tel. 
Je�eli hałas jest na tyle gło�ny �e przeszkadza w rozmowie, zmie� 
poło�enie aparatu. 

4.2. Funkcje doł�czonego terminalu SMS 
 

Dialer GC-61 posiada ł�cze tel., do którego mo�na podpi�� terminal 
SMS MT-77 Piccolo. Szczegóły podł�czenia zostały przedstawione w 
instrukcji do MT-77 piccolo.  
 

Ustawienia:   
 

• Aby wysyła� wiadomo�ci SMS konieczne jest ustawienie 
numeru centrum SMS-owego 1 na „1111”. 

• Po wysłaniu wiadomo�ci SMS na numer “001”, mozna sterowa� 
central� alarmow� przez wiadomo�ci SMS. 

Uwaga: 
Na wy�wietlaczu pojawia si� nr tel. w formacie mi�dzynarodowym 
(np.00480122345678). 

5. Dodatkowe informacje 
5.1. Procedure for report data transfer: 
Je�eli dialer jest aktywny i pozwala na wysyłanie wiadomo�ci SMS, 
wówczas: 
� Wysyła info na SM1 (je�eli wyst�pi brak komunikacji, wówczas 

info zostanie przesłana na SM2); ten proces zostanie 
powtórzony dwukrotnie, 

� Wysyła info do SM2 
� Je�eli wyst�pi brak komunikacji z SM2, dialer spróbuje jeszcze 

raz przesła� info po przerwie ustawionej przez sekwencj� 
PG7. GC-61 przechowuje w pami�ci 128 ostatnich zdarze�. 

 

5.2. dioda LED 
� Je�eli dioda  LED �wieci si�, dialer nie został przypisany do sieci 

GSM 
� Je�eli dioda LED miga 

o Raz na 2 sekundy – normalny tryb pracy 
o Dwa razy na dwie sekundy– rezytor nie został wykryty 

� Je�eli dioda LED zapali si� – nawi�zanie komunikacji z sieci� GSM.  

5.3. Komunikacja ze stacj� monitorowania 
Je�eli GC-61 jest u�ywany po raz pierwszy lub jakikolwiek parametr 
został zmieniony, wówczas pierwsze nawi�zanie komunikacji ze stacj� 
monitorowania zostanie pokazane przez krótki dzwonek (je�eli do 
dialera jest podł�czony aparat tel.)  
Po odebraniu przez GC-61 10 raportów z centrali alarmowej, dialer 
chwilowo zawiesi komunikacj� z central� alarmow� I prze�le raport do 
SM. Poprzez polecenie MO mozna odczyta� aktualny status dialera. 
Dialer odpowie przesyłaj�c wiadomo�� SMS pokazuj�c� poziom 
sygnału sieci GSM, status GPRS oraz info czy przesył danych do SM 
powiódł si�. 
             

Przykład: Po przesłaniu polecenia MO, komunikator odpowie: Raport 
systemu alarmowego: Status centrali alarmowej:: GSM:7,GPRS 
OK,MS1 NOT,MS2 OK 
 

5.4. Ustawienia  wiadomo�ci SMS 
Je�eli wiadomo�� SMS zawierała poprawnie napisane polecenie, 
dialer GC-61 prze�le potwierdzenie otrzymania wiadomo�ci.  

5.5. Nadzór nad lini� tel. 
W momencie gdy do terminalu linii tel. podł�czony jest rezystor 10k	 
linia tel. jest zrównowa�ona. Je�eli w taki sposób rezystor jest 
podpi�ty do centrali alarmowe, poł�czenie pomi�dzy GC-61 a 
central� jest nadzorowane. Je�eli linia tel. jest odł�czona przez 30 
sekund, GC-61 prze�le raport do SM.  

6. Parametry techniczne 
Zasilanie 12V DC 
Pobór pr�du w stanie czuwania 50 mA 
Maksymalny pobór pr�du 1 A 
Cz�stotliwo�� E-GSM / GPRS 900/1800MHz 
Moc wyj�ciowa 2 W dla GSM900, 1 W dla GSM1800 
Terminale AUX Suchy kontakt, maks. 60 V / 100 mA 
Zakres temperatur dzialania Klasa II, –10 do 40°C 
EMC ETSI EN 301489-1, ETSI  EN 

301489-7, EN 55022, EN 5030-4 
Radiacja ETSI EN 301419-1 and EN 301511 
Identyfikacja nr (CLIP) ETSI EN 300 089 V3.1.1(2000-12) 
 

 
 

Producent deklaruje, i� urz�dzenie GC-61 jest zgodne z norm� 
1999/5/EC. 
 
Kopia certyfikatu zgodno�ci jest umieszczona na stronie www.jablotron.cz, w 
dziele pomoc techniczna.  
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7. Sekwencje programowania 
 

 

8. Schemat podł�czenia GC-61 

 
 

Funkcja Sekwencja Ustawienia Ustawienia fabryczne 
Ustawienia  APN do 
komunikacji GPRS  GPRS xxx,yyy,zzz,  xxx APN, yyy nazwa u�ytkownika, zzz hasło Internet 

Kod serwisowy do zdalnego 
dost�pu PG0 xxxxxxxx  xxxxxxxx kod (maks. 8  cyfr) 0000 

Nr tel. SM1  PG1p xxxxx p =1 dla SM1, p =2 dla SM2 
xxxx = nr tel. (maks.20 cyfr) 

 
wykasowany 

Nr tel. SM2 PG2p xxxxx 
p =1 dla SM1, p =2 dla SM2 
xxxx = nr tel. (maks.20 cyfr) 

 
Wykasowany 

Numer ID obiektu  PG3p zzzz p =1 dla SM1, p =2 dla SM2 
zzzz nr ID obiektu, maks. 8 cyfr 

Wykasowany 

Format komunikacji PG4p x 
p =1 dla SM1, p =2 dla SM2 
x=0…Contact ID,  x=1...JablotronSMS,  x=2...Jablotron GPRS 

Jablotron GPRS 

Wł�czanie/wył�czanie raportów 
do SM PG5p y p =1 dla SM1, p =2 dla SM2 

y=0... raporty zablokowane,   y=1...raporty wł�czone 
y=0 

Zastsowanie SM2 jako 
awaryjnej w stosunku do SM1 PG62 y y=0...dwie niezale�ne stacje,   y=1...SM2 jest stacj� awaryjn� w stosunku 

do SM1 y=0 

Przerwa pomi�dzy poł�cze-
niami nawi�zywanymi z SM 

PG7p t p =1 dla SM1, p =2 dla SM2 
t=1 do 9 (x 5 minut) 

5 minut 

CMS connection surveillance 
report frequency 

07 p hh mm p =1 dla SM1, p =2 dla SM2 
hh mm = godziny minuty 9999=24h. po ostatnim raporcie 

24h. po ostatnim raporcie 

Sterowanie wyj�ciem AUX AUXON, AUXOFF AUXON … wł�cza wyj�cie AUX,  AUXOFF … wył�cza wyj�cie AUX  - 


