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Nativní GSM komunikátor  
pro úst ředny GALAXY 
 
 
 
 
Galaxy Smart GSM je nový nativní GSM 
komunikační modul pro ústředny řady Galaxy 
Dimension. Modul je koncipován jako standardní 
komunikační modul na sběrnici ústředny což jej 
řadí z hlediska funkčnosti do nejvyšší kategorie 
GSM modulů na trhu. Modul nabízí funkce 
monitoringu, umožňuje posílat vybrané SMS 
zprávy až osmi správcům i dálkové ovládání 
ústředny prostřednictvím SMS příkazů. 
 
Velkou předností je přímá komunikace modulu 
Smart na sběrnici ústředny. SMS zprávy pro 
uživatele obsahují informace přímo z historie 
událostí ústředny včetně zákaznicky volitelných 
textových popisů.  SMS zprávy tak mohou být 
velmi srozumitelné a přehledné. U velkých 
zabezpečovacích aplikací může být historie 
událostí velmi obsáhlá. Proto modul nabízí funkci 
textových filtrů, pomocí níž je možné filtrovat a 
posílat jen vybrané události. Před odesláním 
SMS zprávy může modul uživatele i krátce 

pozvonit (cca po dobu 10s) což zvyšuje šanci na 
přečtení důležité SMS zprávy.   
 
Další velmi užitečnou funkcí modulu je zpětné 
ovládání ústředny prostřednictvím jednoduchých 
SMS příkazů. Uživatel odešle do ústředny SMS 
zprávu s identifikačním heslem a krátkým 
textovým příkazem. GSM modul zkontroluje 
správnost PINu a telefonního čísla a provede 
např. zapnutí oblasti.  
 
Mimo tyto primární funkce je možné modul 
Smart GSM použít např. pro dálkové ovládání 
spotřebičů pomocí SMS nebo pro otevírání 
brány prozvoněním z mobilního telefonu.  
 
Nově uvolňovaná druhá verze modulu Smart 
GSM II. přichází i s vylepšeními pro technika. 
Těmi jsou např. komfortní programovací utilita na 
PC, stavový segmentový displej na modulu, 
vyčtení nastavených telefonních čísel 
prostřednictvím SMS.  
 

Parametry  
• Nativní GSM komunikátor pro úst ředny 

Galaxy G3 a Galaxy Dimension 

• Modul podporuje funkci SMS zpráv i 
prozvon ění 

• Odesílání zpráv až na 8 telefonních čísel 

• Srozumitelné SMS zprávy p římo z historie 
úst ředny 

• Propracované filtrování zpráv pomocí 
nastavitelných 32 textových filtr ů 

• Filtrování zpráv z vybraných oblastí 

• Dálkové ov ěření stavu oblasti nebo 
celého systému prost řednictvím p říkazu 
v SMS 

• Dálkové ovládání systému 
prost řednictvím SMS, identifikace 
operátora podle tel. čísla a PINu 

• Dálkové zrušení a reset poplachu nebo 
poruchy prost řednictvím SMS 

• Vyčtení aktuáln ě nastavených telefonních 
čísel v modulu prost řednictvím master 
SMS 

• Funkce GSM Access – ovládání 
reléového výstupu prozvon ěním, až 32 
oprávn ěných uživatel ů 

• Dálkové ovládání výstup ů komunikátoru 
prost řednictvím SMS – ovládání jiných 
zařízení v budov ě (topení, klimatizace) 

• Pohodlné nastavení parametr ů GSM 
modulu z programové utility na po čítači 

• Zobrazení stav ů modulu na displeji p římo 
na desce modulu 

 



 

 

 

Funkce modulu GSM Smart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad nastavení operátorů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklady SMS zpráv z modulu GSM Smart 
 
 
 
 
 
 
 

Technické parametry 
Kompatibilita Galaxy Dimension V6.x a Galaxy G3 V.5.x 
Počet tel. čísel 8 telefonních čísel s individuálním nastavením zpráv 
Filtrování zpráv  Ano, 32 textových filtrů 
Filtrování zpráv podle oblasti Ano, 32 oblastí (podle modelu ústředny) 
Provedení  V kovovém krytu s externí GSM anténou 
Rozsah napájecích nap ětí 10,5V až 14V /60mA (max. špičkově 3A) 
Rozměry 123 x 175 x 38 mm 
  
 

Monitoring událostí  – SMS 
 
- 8 operátorů s individuálním nastavením filtrů 
- modul podporuje SMS zprávy i prozvonění 
- individuálním nastavením filtrů a oblastí 
- 32 uživatelských textových filtrů 
- filtrování událostí podle oblastí 
 

Dálkové ovládání prost řednictvím SMS  
 
Ovládání oblastí a výstupů modulu formou příkazů 
Identifikace uživatele podle tel. čísla a PINu v příkazu 
Příkazy pro zapnutí, vypnutí i reset poplachu 
  

GSM Access - ovládání prozvon ěním 
 
GSM Access je ovládání reléového výstupu 
prozvoněním mobilním telefonem. Až 32 oprávněných 
tel. čísel. Využití např. pro otevření vjezdové brány. 

Tel. číslo  1: vedoucí skladu 
Formát:  jen SMS zprávy 
Typ zpráv: jen poplachy  
Oblast: Sklad 

Tel. číslo  2: správce budovy 
Formát:  SMS zprávy + prozvonění 
Typ zpráv: poplachy + zapnutí/vypnutí + poruchy 
Oblast: celá budova 

Tel. číslo  3: IT správce 
Formát:  SMS zprávy  
Typ zpráv: poplachy + zapnutí/vypnutí + zaplavení 
Oblast: Serverovna + IT kancelář 

Tel. číslo  4: majitel 
Formát:  jen SMS zprávy  
Typ zpráv: poplachy  + otevření trezoru 
Oblast: Grupy A1-D8 Cela budova 

Tel. číslo  5: externí nájemník přízemí - obchod 
Formát:  SMS zprávy + prozvonění  
Typ zpráv: poplachy + zapnutí/vypnutí + zaplavení 
Oblast: Grupa A8 Obchod přízemí 

Tel. číslo  8: vedoucí skladu zbraní 
Formát:  SMS zprávy + prozvonění  
Typ zpráv: každé otevření dveří skladu zbraní 
Oblast: Grupa A3 – Sklad zbraní  

Ověření stavu systému / oblasti  
Snadné ověření aktuálního stavu jedné nebo všech 
oblastí pomocí jedné SMS. Dále dotazy na stav 
vlastních vstupů a výstupů Smart modulu.   

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 9:33 19.7.2011 
Grupa 05 Z 
 

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 7:50 19.7.2011 
Stav grup 
A-VVVVZVVV 
B-VVVVVVVV 

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 6:32 22.7.2011 
Grupa: 02 
Zona:1043 
NARUSITEL  
PIR Recepce 
 

Objekt: ADI Global Brno 
Cas: 9:33 19.7.2011 
Grupa 03 
Zona:1023 
HISTORIE 
Dvere sklad zbrani 
 


