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Το GSM gateway INTD0909, είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ως πύλη για την επικοινωνία δεδομένων και φωνής,  
για σχεδόν οποιαδήποτε απομακρυσμένη χρήση. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για  
εγκαταστάσεις ανελκυστήρα. Επίσης υπάρχει η επιλογή  να συνδεθεί και με την συσκευή 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης  INTD0900 δίνοντας επιπλέον δυνατότητες. 

Το GSM gateway για να  λειτουργήσει  χρειάζεται  230V AC από την γενική παροχή  
ρεύματος ή 6,3V αν τροφοδοτείτε από την εφεδρική μπαταρία (τύπου SLA). Εάν η γενική 
παροχή αδυνατεί να τροφοδοτήσει την συσκευή μεταβαίνει στην αλλαγή  της  
τροφοδότησης  της από την εφεδρική μπαταρία. Η αυτονομία της μπαταριάς διαρκεί ως 
και 6 ώρες. 

Σε συνδυασμό με την συσκευη εισοδω/εξωδων  (INTD0903ΙΟ) το GSM gateway  μπορεί 
να μετατραπεί σε ασύρματη συσκευή ελενχου οκτω εισωδων και οκτο εξοδων.  

Δίνοντας την δυνατότητα  έλεγχου των εισόδων και των εξόδων της συσκευής μεσω 
SMS.  

Προσοχή! Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.  

Γενική Περιγραφή: 

Προδιαγραφές: 
Τροφοδοτικό 230V AC 50Hz 

Κατανάλωση ενέργειας 3.5W συνεχής ,με όλα τα περιφερειακά και όλα τα led  
ενεργοποιημένα  

Ζώνες Δικτύου  GSM 850/900/1800/1900MHz 

Θερμοκρασία  ανοχής  0-60°C 

Υγρασία ανοχής  10-80%  

Τύπος ενσωματωμένης  
μπαταριάς 

Sealed Lead Acid GEL type 6V/1.3Ah 

Τύπος Μπαταρίας charger  Trickle charging with MCU monitoring 

Τύπος κάρτας SIM  Standard, 3V  

Δυνατότητες σύνδεσης   2 οπτικά απομονωμένες εισόδους  

 2 έξοδοι ρελέ  

 Δυνατότητα επιπρόσθετης πλακέτας για την επέκταση  
8 εισόδων /8 εξόδων  

Σύνδεση Γραμμής Τηλέφωνου Standard RJ-45 jack 

Σύνδεση εξωτερικής γραμμής  Standard RJ-45 jack 

Διαστάσεις  (Εξωτερικές) 145x190x50 mm (W x D x H) 

Βάρος  (Total/w Battery) 1Kg 
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Συνδέστε την κεραία στο τερματικό  και βεβαιωθείτε για την σωστή τοποθέτηση της.  

Συνδέστε στο τερματικό του τηλέφωνου, το τηλέφωνο που πρόκειται να  
χρησιμοποιηθεί (απλό τηλέφωνο η Intelphone). 

Τοποθετήστε την κάρτα SIM .Βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε απενεργοποιήσει τον  
αριθμό pin. 

Συνδέστε τα δυο καλώδια (Μαύρο και Κόκκινο ) στους σωστούς πόλους της  
μπαταριάς.  

Συνδέστε το καλώδιο παροχής (230V AC).  

Τοποθετήστε το RESET jumper.  

Καλωδίωση-Σύνδεση:  

N 

L 
NC Παροχή 

Έξοδοι 

Είσοδοι 

R1 
R1 
C1 
R2 
C2 

R1 
C1 

C2 
R2 

INTELPHONE 

Κάρτα SIM  

RESET 

Ασφάλεια 

Ενδείξεις LED  

Γραμμή 

Μπαταρία 

Ισχύς του σήματος δικτύου 

Κατάσταση δικτύου 

Μπαταρία (6,3V) 

Εξωτερική γραμμή 
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Γρήγορη Εγκατάσταση 

  
Για να θέσετε σε λειτουργιά την συσκευή GSM Gateway , ενεργοποιήστε την 
συσκευή και έπειτα τοποθετήστε το RESET jumper. Κατά την εκκίνηση της  
συσκευής θα ακούσετε μια σύντομη ηχητική ειδοποίηση.   

 
Η συσκευή κάνει ένα γρήγορο έλεγχο στο τροφοδοτικό AC . Αν δεν υπάρχει παροχή  
εναλλασσόμενου ρεύματος , η συσκευή θα ξεκινήσει να τροφοδοτείται από την μπαταρία 
εφόσον είναι συνδεδεμένη και καλά φορτισμένη. Καθώς η συσκευή κάνει αυτές της  
ενέργειες τα led της συσκευής αναβοσβήνουν συνεχώς κάθε 500 ms. 

 
 

Μετά από 4-5 δευτερόλεπτα η συσκευή θα αρχίσει να αναζητά δίκτυο για να συνδεθεί,  
συμφώνα με τον πάροχο που υποστηρίζει η κάρτα SIM που επιλέξαμε, καθώς εκτελείτε 
αυτή η ενεργεία τα leds S1,S2,S3 και ΝΕΤ led αναβοσβήνουν κάθε 500 ms, αυτό μας  
υποδεικνύει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο. Αν τελικά 
δεν καταφέρει να κάνει κάποια σύνδεση στο δίκτυο έπειτα από συγκεκριμένο χρονικό όριο, 
η συσκευή δουλεύει σε λειτουργία “NO SIM CARD DETECTED”  και μπορεί να κάνει μόνο 
εξωτερικές κλήσεις στο (112). Αν γίνει σύνδεση στο δίκτυο η συσκευή δουλεύει σε  
λειτουργιά “SIM CARD DETECTED”  και είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες της.  
 

 
Όταν S1 ,S2 και S3 σταματήσουν να αναβοσβήνουν και το network status led αναβοσβή-
νει κάθε 3 δευτερόλεπτα θα ακουστούν δυο ηχητικές ειδοποιήσεις με μικρή παύση ανάμε-
σα τους,  γνωστοποιώντας στο χρηστή ότι η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.  

Λειτουργίες σε “SIM Card detected” : 

  Όλες οι λειτουργίες. 

Λειτουργίες σε “SIM Card not detected” : 

 Περιορισμένες Φωνητικές κλήσης (International Emergency Number (112))  

 Έλεγχος μπαταριάς.  

Βήμα 1 

Βήμα 2 

Βήμα 3 

Βήμα 4 
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Ενδείξεις LED 

LED κατάσταση Περιγραφή 

ON AC παροχή εντοπίστηκε  

OFF AC παροχή δεν εντοπίστηκε  

AC Led 

LED κατάσταση Περιγραφή 

ON Σηκωμένο ακουστικό  

OFF Κατεβασμένο ακουστικό  

Blink* (2 on / 4 off) Κουδουνισμός 

Blink* (0,5 on / 0,5 off)  Σύνδεση Γραμμής 

LINE Led 

LED κατάσταση Περιγραφή 

Blink* (0,5 on / 0,5 off) Αποσύνδεση δικτύου  

Blink* (0,5 on / 3 off) Σύνδεση δικτύου  

NET Led 

Περιγραφή 

S1 S2 S3  

0 0 0 Το σήμα δεν είναι ανιχνεύσιμο ή < -115dBm 

1 0 0      σήμα < - 91dBm (ασθενές) 

1 1 0 σήμα < - 71dBm (καλό) 

1 1 1     σήμα < - 51dBm (άριστο) 

LED κατάσταση 
Leds Σήματος 

*Blink is in seconds. 

LED κατάσταση Περιγραφή 

ON 
Μπαταρία  φορτισμένη 

100%. 

Blink* (3 on / 1 off) 

 
Η μπαταρία είναι 70%  

φορτισμένη. 

Blink* (1 on / 3 off) 
Η μπαταρία είναι 50%  

φορτισμένη. 

OFF 
Η μπαταρία δεν είναι 

συνδεδεμένη ή  
υπάρχει κάποια βλάβη  

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) - 

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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Επιπλέον Πληροφορίες 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με την εγκατάσταση ή τον τρόπο  
λειτουργίας της συσκευής, ανατρέξτε στο Reference Manual του GSM που αναρτάται 
στην ιστοσελίδα μας .  

Τεχνική Υποστήριξη  

Για τεχνική υποστήριξη αυτής της συσκευής, απευθυνθείτε στον τοπικό διανομέα ή  
επικοινωνήστε με την Intelco Electronics .  

Intelco Electronics πληροφορίες επικοινωνίας : 

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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