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Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα  

αμηνπνηήζεηε όια ηα νθέιε απηήο ηεο ζπζθεπήο .  
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Οδεγόο γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο 
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Τν GSM gateway INTD0909, είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα  
ρξεζηκνπνηεζεί απηόλνκα ωο πύιε γηα ηελ επηθνηλωλία δεδνκέλωλ θαη θωλήο,  
γηα ζρεδόλ νπνηαδήπνηε απνκαθξπζκέλε ρξήζε. Είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα  
εγθαηαζηάζεηο αλειθπζηήξα. Επίζεο ππάξρεη ε επηινγή  λα ζπλδεζεί θαη κε ηελ ζπζθεπή 
θιήζεωλ έθηαθηεο αλάγθεο  INTD0900 δίλνληαο επηπιένλ δπλαηόηεηεο. 

Τν GSM gateway γηα λα  ιεηηνπξγήζεη  ρξεηάδεηαη  230V AC από ηελ γεληθή παξνρή  
ξεύκαηνο ή 6,3V αλ ηξνθνδνηείηε από ηελ εθεδξηθή κπαηαξία (ηύπνπ SLA). Εάλ ε γεληθή 
παξνρή αδπλαηεί λα ηξνθνδνηήζεη ηελ ζπζθεπή κεηαβαίλεη ζηελ αιιαγή  ηεο  
ηξνθνδόηεζεο  ηεο από ηελ εθεδξηθή κπαηαξία. Η απηνλνκία ηεο κπαηαξηάο δηαξθεί ωο 
θαη 6 ώξεο. 

Σε ζπλδπαζκό κε ηελ ζπζθεπε εηζνδω/εμωδωλ  (INTD0903ΙΟ) ην GSM gateway  κπνξεί 

λα κεηαηξαπεί ζε αζύξκαηε ζπζθεπή ειελρνπ νθηω εηζωδωλ θαη νθην εμνδωλ.  

Δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα  έιεγρνπ ηωλ εηζόδωλ θαη ηωλ εμόδωλ ηεο ζπζθεπήο κεζω 

SMS.  

Πποζοσή! Η εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλεη από εμεηδηθεπκέλν πξνζωπηθό.  

Γενική Πεπιγπαθή: 

Πποδιαγπαθέρ: 

Τποθοδοηικό 230V AC 50Hz 

Τύπορ ενζωμαηωμένηρ  

μπαηαπιάρ 

Sealed Lead Acid GEL type 6V/1.3Ah 

Τύπορ Μπαηαπίαρ charger  Trickle charging with MCU monitoring 

Καηανάλωζη ενέπγειαρ 3.5W ζπλερήο ,κε όια ηα πεξηθεξεηαθά θαη όια ηα led  

ελεξγνπνηεκέλα  

Εώνερ Γικηύος  GSM 850/900/1800/1900MHz 

Σύνδεζη Γπαμμήρ Τηλέθωνος Standard RJ-45 jack 

Σύνδεζη εξωηεπικήρ γπαμμήρ  Standard RJ-45 jack 

Τύπορ κάπηαρ SIM  Standard, 3V  

Γςναηόηηηερ ζύνδεζηρ   2 νπηηθά απνκνλωκέλεο εηζόδνπο  

 2 έμνδνη ξειέ  

 Δπλαηόηεηα επηπξόζζεηεο πιαθέηαο γηα ηελ επέθηαζε  

8 εηζόδωλ /8 εμόδωλ  

Θεπμοκπαζία  ανοσήρ  0-60°C 

Υγπαζία ανοσήρ  10-80%  

Γιαζηάζειρ  (Δξωηεπικέρ) 145x190x50 mm (W x D x H) 

Βάπορ  (Total/w Battery) 1Kg 
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Σπλδέζηε ηελ θεξαία ζην ηεξκαηηθό  θαη βεβαηωζείηε γηα ηελ ζωζηή ηνπνζέηεζε ηεο.  

Σπλδέζηε ζην ηεξκαηηθό ηνπ ηειέθωλνπ, ην ηειέθωλν πνπ πξόθεηηαη λα  

ρξεζηκνπνηεζεί (απιό ηειέθωλν ε Intelphone). 

Τνπνζεηήζηε ηελ θάξηα SIM .Βεβαιωθείηε ππώηα όηι έσεηε απενεπγοποιήζει ηον  

απιθμό pin. 

Σπλδέζηε ηα δπν θαιώδηα (Μαύξν θαη Κόθθηλν ) ζηνπο ζωζηνύο πόινπο ηεο  

κπαηαξηάο.  

Σπλδέζηε ην θαιώδην παξνρήο (230V AC).  

Τνπνζεηήζηε ην RESET jumper.  

Καλωδίωζη-Σύνδεζη:  

N 

L 
NC Παποσή 

Έξοδοι 

Δίζοδοι 

R1 

R1 

C1 

R2 

C2 

R1 
C1 

C2 

R2 

INTELPHONE 

Κάπηα SIM  

RESET 

Αζθάλεια 

Δνδείξειρ LED  

Γξακκή 

Μπαηαξία 

Ιζρύο ηνπ ζήκαηνο δηθηύνπ 

Καηάζηαζε δηθηύνπ 

Μπαηαπία (6,3V) 

Δξωηεπική γπαμμή 
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Γπήγοπη Δγκαηάζηαζη 

  

Γηα λα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγηά ηελ ζπζθεπή GSM Gateway , ελεξγνπνηήζηε ηελ 
ζπζθεπή θαη έπεηηα ηνπνζεηήζηε ην RESET jumper. Καηά ηελ εθθίλεζε ηεο  
ζπζθεπήο ζα αθνύζεηε κηα ζύληνκε ερεηηθή εηδνπνίεζε.   

 
Η ζπζθεπή θάλεη έλα γξήγνξν έιεγρν ζην ηξνθνδνηηθό AC . Αλ δελ ππάξρεη παξνρή  
ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο , ε ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη λα ηξνθνδνηείηαη από ηελ κπαηαξία 
εθόζνλ είλαη ζπλδεδεκέλε θαη θαιά θνξηηζκέλε. Καζώο ε ζπζθεπή θάλεη απηέο ηεο  
ελέξγεηεο ηα led ηεο ζπζθεπήο αλαβνζβήλνπλ ζπλερώο θάζε 500 ms. 

 
 

Μεηά από 4-5 δεπηεξόιεπηα ε ζπζθεπή ζα αξρίζεη λα αλαδεηά δίθηπν γηα λα ζπλδεζεί,  
ζπκθώλα κε ηνλ πάξνρν πνπ ππνζηεξίδεη ε θάξηα SIM πνπ επηιέμακε, θαζώο εθηειείηε 
απηή ε ελεξγεία ηα leds S1,S2,S3 θαη ΝΕΤ led αλαβνζβήλνπλ θάζε 500 ms, απηό καο  
ππνδεηθλύεη όηη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλδεζε ζην δίθηπν. Αλ ηειηθά 
δελ θαηαθέξεη λα θάλεη θάπνηα ζύλδεζε ζην δίθηπν έπεηηα από ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό όξην, 
ε ζπζθεπή δνπιεύεη ζε ιεηηνπξγία “NO SIM CARD DETECTED”  θαη κπνξεί λα θάλεη κόλν 
εμωηεξηθέο θιήζεηο ζην (112). Αλ γίλεη ζύλδεζε ζην δίθηπν ε ζπζθεπή δνπιεύεη ζε  
ιεηηνπξγηά “SIM CARD DETECTED”  θαη είλαη δηαζέζηκεο όιεο νη δπλαηόηεηεο ηεο.  

 

 

Όηαλ S1 ,S2 θαη S3 ζηακαηήζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ θαη ην network status led αλαβνζβή-
λεη θάζε 3 δεπηεξόιεπηα ζα αθνπζηνύλ δπν ερεηηθέο εηδνπνηήζεηο κε κηθξή παύζε αλάκε-
ζα ηνπο,  γλωζηνπνηώληαο ζην ρξεζηή όηη ε ζπζθεπή είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε.  

Λεηηνπξγίεο ζε “SIM Card detected” : 

  Όιεο νη ιεηηνπξγίεο. 

Λεηηνπξγίεο ζε “SIM Card not detected” : 

 Πεξηνξηζκέλεο Φωλεηηθέο θιήζεο (International Emergency Number (112))  

 Έιεγρνο κπαηαξηάο.  

Βήμα 1 

Βήμα 2 

Βήμα 3 

Βήμα 4 
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Δνδείξειρ LED 

LED καηάζηαζη Πεπιγπαθή 

ON AC παξνρή εληνπίζηεθε  

OFF AC παξνρή δελ εληνπίζηεθε  

AC Led 

LED καηάζηαζη Πεπιγπαθή 

ON Σεθωκέλν αθνπζηηθό  

OFF Καηεβαζκέλν αθνπζηηθό  

Blink* (2 on / 4 off) Κνπδνπληζκόο 

Blink* (0,5 on / 0,5 off)  Σύλδεζε Γξακκήο 

LINE Led 

LED καηάζηαζη Πεπιγπαθή 

Blink* (0,5 on / 0,5 off) Απνζύλδεζε δηθηύνπ  

Blink* (0,5 on / 3 off) Σύλδεζε δηθηύνπ  

NET Led 

Πεπιγπαθή LED καηάζηαζη 

S1 S2 S3  

0 0 0 Τν ζήκα δελ είλαη αληρλεύζηκν ή < -115dBm 

1 0 0      ζήκα < - 91dBm (αζζελέο) 

1 1 0 ζήκα < - 71dBm (θαιό) 

1 1 1     ζήκα < - 51dBm (άξηζην) 

Leds Σήμαηορ 

*Blink is in seconds. 

LED καηάζηαζη Πεπιγπαθή 

ON 
Μπαηαξία  θνξηηζκέλε 

100%. 

Blink* (3 on / 1 off) 

 

Η κπαηαξία είλαη 70%  

θνξηηζκέλε. 

Blink* (1 on / 3 off) 
Η κπαηαξία είλαη 50%  

θνξηηζκέλε. 

OFF 

Η κπαηαξία δελ είλαη 

ζπλδεδεκέλε ή  

ππάξρεη θάπνηα βιάβε  

BAT Leds 
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SMS Programming Table 

Command Description Edit - Delete Ask 

USER AUTHORIZED  

1 Calling number (4) 
#0000#1#...n...,_,...n2..,...n3…* 

Example : n =00302102323345 
#0000#1#? 

2 Low battery call number 
#0000#2#6974587393* 

Delete : #0000#2#_* 
#0000#2#? 

3 User password #0000#3#1E5D* - 

4 Buzzer function 
#0000#4#0*(OFF) 

#0000#4#1* (ON) 
#0000#4#? 

5 Missed call function 
#0000#5#0*(OFF) 

#0000#5#1* (ON) 
#0000#5#? 

6 Ask monitor - #0000#6#? 

7 

Outputs-Relays 

R1 

R2 

R1,R2 

 

 

#0000#7#R1=1✶ ,R1=0✶  

#0000#7#R2=1✶ ,R2=0✶  

#0000#7#R1=0,R2=0✶  

#0000#7#R1=1,R2=1✶  

#0000#7#? 

8 Inputs-Optocouplers 
 #0000#8#0*(AUTO OFF)  

#0000#8#1*(AUTO ON) 
#0000#8#? 

ADMIN AUTHORIZED   

20 Admin password #1111#20#1E5D* - 

21 Auto-run number 
#1111#21#6974587393*   

Delete : #1111#21#_* 
#1111#21#? 

22 Voice function 
#1111#22#0* (OFF) 

#1111#22#1* (ON) 
- 

23 Ask IMEI - #1111#23#? 

24 SIM Card notifications 
#1111#24#0* (OFF) 

#1111#24#1* (ON)  
- 

Note:   

„ _ ‟ : Variable reset to 0, delete. 

„ * ‟ : Save or Act on variable. 

„ ? ‟ : Ask the content of variable. 

„ # ‟ : Change parameter field. 

„ , ‟  : Change scope of variable if more than one Ex.(#0000#7#R1=1,r8:0,r7=0,r1=0* ) 
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Δπιπλέον Πληποθοπίερ 

 

Γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ή ηνλ ηξόπν  

ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, αλαηξέμηε ζην Reference Manual ηνπ GSM πνπ αλαξηάηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα καο .  

Τεσνική Υποζηήπιξη  

Γηα ηερληθή ππνζηήξημε απηήο ηεο ζπζθεπήο, απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθό δηαλνκέα ή  

επηθνηλωλήζηε κε ηελ Intelco Electronics .  

Intelco Electronics πληποθοπίερ επικοινωνίαρ : 

Tel. :+30 210 23 23 345 

Fax :+30 210 23 86 382 

E-mail : service@intelco.com.gr 

Website : www.intelco.gr 
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