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SPIS TREŚCI: 

 
A – Opis użytkowy modułu 

1. Informacje podstawowe 
 

1.1. Użytkownicy modułu 
1.2. Konstrukcja modułu – elementy modułu 
1.3. System a urządzenia detekujące   
1.4. Operatorzy 

 
 
2. Ustawienia niezbędne do wykonania w celu poprawnej pracy modułu 
 

2.1. Pierwsze uruchomienie modułu  
2.2. Zmiana kodu PIN Karty SIM 
2.3. Sprawdzenie zasięgu modułu 
2.4. Definiowanie Centrum SMS 
2.5. Definiowanie, usuwanie użytkowników modułu. 
2.6. Definiowanie numerów użytkowników modułu 
2.7. Usuwanie użytkownika z modułu 

 
 
3. Indywidualne modyfikowanie ustawień modułu w stosunku do ustawień 

fabrycznych 
 

3.1. Maski SMS i RING (powiadamianie użytkownika o zdarzeniu poprzez 
dzwonek telefoniczny) 

3.2. Ustawienie maski wysyłanych SMS 
3.3. Opcja Głośnego Powiadamiania RING 
3.4.  Ustawienie Maski Głośnego Powiadomienia (RING) 
3.5.  Dobowe limity SMS  

3.6.  Opcja odsyłania wszystkich komunikatów SMS dochodzących do systemu do 
pierwszego użytkownika (OPCJA ECHO)  

3.7.  Opcje informowania o stanie konta  
3.7.1 Opcja czasowej informacji o stanie konta  
3.7.2 Opcja ilościowej informacji o stanie konta  
3.7.3 Żądanie przesłania informacji o stanie konta  
3.8.  Komunikaty alarmowe  
3.9.  Komunikaty fabryczne 
3.10.  Zmiana komunikatów fabrycznych  
3.11.  Przywrócenie komunikatów fabrycznych 
3.12.  Przywrócenie nastaw fabrycznych  
3.13.  Przykład użycia polecenia NET  
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B. Programowanie systemu Przykład 

Zestawienie treści poleceń, składni komunikatu wraz z przykładami i odpowiedziami 
systemu  

C. Część użytkowa  

 
1.       Sygnalizacja diodą LED.  
2.       Uruchamianie systemu.  
3.        Lokalizacja 
3.1      Przykład użycia polecenia NET  
3.1.1  Opis procedury rejestracji i lokalizacji Karty SIM za pomocą usługi GDZIE  

(sieć Orange) 
3.1.2   Rejestracja usługi: 
3.1.3   Wyrażenie zgody na lokalizację systemu  
3.1.4   Lokalizacja systemu  
4.        Pobranie bieżących parametrów modułu (Status)  
5.        Tabela nastaw fabrycznych opcji oraz modyfikacji dokonanych przez 

użytkownika  
6.        Tabela Komunikatów fabrycznych opcji oraz modyfikacji dokonanych przez 

użytkownika  
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A – Opis użytkowy modułu  

1.   INFORMACJE PODSTAWOWE  

Moduł powiadomienia MP 01 to urządzenie, którego zadaniem jest przekazywanie informacji, na 
numery telefonów wybranych osób, o zdarzeniach mających miejsce w sieciach preizolowanych. 
Numery telefonów tych osób /nie koniecznie komórkowe/ definiowane są w module. Moduł przesyła 
informacje za pomocą komunikatów SMS oraz dodatkowo potwierdza nadejście komunikatu za 
pomocą dzwonienia do użytkownika. Urządzenie nie jest urządzeniem samoistnym i wymaga 
podłączenia do tzw. urządzenia detekującego, którym najczęściej będzie Detektor Usterek DU2-2000, 
DU4-2000 lub Lokalizator Usterek IR4-2000. 

Urządzenie umożliwia:  

• powiadamianie o wystąpieniu alarmów związanych z uszkodzeniem sieci preizolowanych 
• informowania o zaistniałych zdarzeniach za pomocą /SMS, RING/  
• definiowanie do 4 użytkowników otrzymujących informacje o rejestrowanych zdarzeniach  
• definiowanie komunikatów wysyłanych przez system do użytkowników systemu  
• kontrolowanie i sterowanie kartą SIM – sprawdzanie stanu konta (karty PREPAID), 

przechwytywanie komunikatów przychodzących do karty, zezwalanie na uczestnictwo np. w 
promocjach zwiększających ilość darmowych sms—ów 

• korzystanie z usług oferowanych przez operatorów sieci komórkowych np. lokalizacja przy 
wykorzystaniu sieci nadajników operatora telefonii komórkowej (w dalszej części instrukcji 
znajduje się opis oparty na usłudze operatora ORANGE – GDZIE) 

 
Dokładne zestawienie komunikatów alarmowych opisuje punkt 3.8 Komunikaty alarmowe  

1.1. Użytkownicy modułu  

 
Użytkownik to osoba /jej telefon stacjonarny lub komórkowy/ otrzymująca informacje o zdarzeniach 
pochodzących od modułu. Moduł ma możliwość zdefiniowania do 4 użytkowników otrzymujących 
informacje /za pomocą SMS, RING/.  

1.2.   Konstrukcja modułu – elementy modułu  

 
W skład Modułu Powiadamiania MP 01 wchodzą moduł komunikacji, antena GPS, zasilacz, kabel 
łączący moduł z detektorem oraz zakupiona przez użytkownika karta SIM. Moduł komunikacji 
podłączony jest do urządzenia detekującego zdarzenia np. detektor usterek, lokalizator usterek, 
którymi chcemy sterować. 
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Komunikacja między modułem a użytkownikami odbywa się za pośrednictwem krótkich wiadomości 
tekstowych SMS. Do modułu komunikaty przesyłane są na zainstalowaną kartę SIM. Do niej 
użytkownik wysyła wszystkie komunikaty o konfiguracji, aktywacji urządzenia itp. W odpowiedzi moduł 
pod wybrane numery telefonów (zdefiniowanych użytkowników) przesyła informacje o zdarzeniach.  

1.3.   Moduł  a urządzenia detekujące – detektor usterek, lokalizator usterek  

Ponieważ moduł jest tylko urządzeniem informującym musi być podłączony do urządzenia 
rejestrującego zdarzenia /np. awaria/. Zarejestrowane przez detektor lub lokalizator zdarzenia, poprzez 
moduł, natychmiast przekazywane są do użytkowników.  
Moduł jest w stanie odebrać i przekazać do telefonów użytkowników informacje tekstowe o 
następujących zdarzeniach: 

• awaria sieci 

• powrót sprawności sieci  

• zanik zasilania
1
 

• powrót zasilania
1
 

 

• otwarcie i zamknięcie szafki z urządzeniem (opcja) 

 
UWAGA: 
Wiadomości tekstowe o powyższych zdarzeniach będą wysyłane tylko przy włączonym systemie 
alarmowym. 

Nie dotyczy to komunikatów oznaczonych  “
1” 

. Te komunikaty wysłane są za pomocą SMS bez 
względu na to czy detektor lub lokalizator jest włączony czy nie. 
Treść komunikatów została zdefiniowana fabrycznie jednak użytkownik ma możliwość dowolnej ich 
zmiany. W dowolnym momencie ma też możliwość powrotu do komunikatów zdefiniowanych 
fabrycznie. 
 

1.4    Operatorzy  

 
Moduł akceptuje Karty SIM wszystkich operatorów, zarówno polskich jak i zagranicznych /np. POP, 
ORANGE, ERA, TAK  TAK , HEYAH. PLUS …./. Jak widać używana w module może być zarówno 
karta abonamentowa jak i również typu PREPAID. Moduł dzięki swoim możliwościom umożliwia 
kontrolowanie stanu naładowania karty typu PREPAID.  

Jest to niewątpliwie bardzo ważna zaleta modułu, gdyż możemy zdecydować się na korzystanie z Kart 
bezabonamentowych.  

 
 

2.    Ustawienia niezbędne do wykonania w celu poprawnej pracy modułu  

 
2.1     Pierwsze uruchomienie modułu  

Niniejszy punkt przedstawia niezbędne kroki, jakie należy wykonać, aby moduł mógł pracować 
poprawnie. Wszystkie rozkazy wysyłane do urządzenia muszą zawierać Indywidualny Kod Urządzenia 
(IKU), znany tylko użytkownikom systemu. Kod Urządzenia (IKU) uniemożliwia innym osobom 
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ingerencję w pracę modułu. IKU jest to 4 liczbowa kombinacja cyfr, indywidualna dla każdego 
urządzenia. W powiązaniu z nieznanym dla osoby postronnej numerem karty SIM znajdującej się w 
module stanowi wystarczające zabezpieczenie przed niepowołanymi ingerencjami. Numer urządzenia i 
numer karty SIM zna tylko użytkownik modułu.  

2.2    Zmiana kodu PIN Karty SIM  

 
Aby moduł miał możliwość komunikowania konieczne jest włożenie karty SIM do urządzenia. Przed 
włożeniem karty SIM należy zmienić jej KOD PIN. W tym celu zakupioną kartę należy włożyć do 
własnego telefonu i zmienić KOD PIN na 9998.  

Uwaga:  

W przypadku, gdy nie dokonamy zmiany kodu PIN karta zostanie zablokowana. W celu jej 
odblokowania należy wyjąć ją z urządzenia włożyć do aparatu telefonicznego i odblokować poprzez 
wpisanie kodu PUK. Po odblokowaniu należy zmienić kod PIN na 9998 i ponownie zainstalować w 
urządzeniu.  

 
2.3    Sprawdzenie zasięgu modułu  

 

Po zamontowaniu modułu użytkownik powinien sprawdzić siłę sygnału GSM za pomocą diody LED 
/dioda LED jest integralnym elementem modułu/. W momencie Pierwszego włączenia do sieci dioda 
zacznie sygnalizować poziom sygnału po około 60 sekundach przez około 90sek. 

Liczba mignięć Poziom sygnału 

1-3  Słaby*  

4-6  Dobry  

7-10  Bardzo dobry  

Tabela nr 1 

 *Prosimy w tym przypadku o sprawdzenie montażu anteny. 

Uwaga  
W momencie, gdy poziom sygnału nie jest określony, dioda miga wolno w cyklu włączenie wyłączenie.  

 
2.4    Definiowanie Centrum SMS  

 
Do pamięci modułu należy wpisać Centrum SMS /numer centrum SMS jest inny dla każdego operatora 
sieci/. Jest to niezbędne do ustalenia zasad wymiany informacji pomiędzy modułem, operatorem i 
użytkownikiem. W tym celu należy przesłać do modułu komunikat SMS o treści:  
IKU#0#nr_centrum_sms#  
Przykład nr1 – definiowanie centrum SMS:  
IKU: 1234 
Numer Centrum SMS: 48501200777 
Numer karty SIM w module 48501123456 
Wpisz SMS o treści: 
1234#0#48501200777#  
Wyślij SMS na numer karty telefonicznej znajdującej się w module w tym przypadku 
48501123456. Odpowiedź jaką otrzymamy z modułu będzie o treści:  
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MP01: Zdefiniowano Centrum SMS: 48501200777  
Jest to informacja potwierdzająca zdefiniowanie centrum sms o nr 48501200777  

 
UWAGA: 
Zarówno przy definiowaniu Centrum SMS jak i Użytkowników /poniżej/ numery powinny zawierać 
przedrostek numeracji międzynarodowej (Dla Polski jest to 48, tak więc na przykład dla numeru 
602123456 numer międzynarodowy to: 48602123456)  
MP01 – jest to nagłówek komunikatu. Fabrycznie pełna treść nagłówka to: MODUŁ POWIADAMIANIA 
MP 01. W dalszej części instrukcji będzie używany skrót MP01 zamiast pełnej treści nagłówka 
komunikatu. Wszystkie komunikaty wysyłane przez Moduł nie zawierają polskich znaków. W treści 
niniejszej instrukcji przytaczane są komunikaty w oryginalnym brzmieniu /nie zawierają polskich 
znaków/.  

 

2.5   Definiowanie, usuwanie użytkowników modułu.  

 
Informacje o zdarzeniach moduł przesyła do użytkowników /wskazane numery telefonów/. Minimalna 
liczba użytkowników, jaką należy zdefiniować to jeden, maksymalna to cztery. Do modułu należy więc 
wpisać numery telefonów, z którymi będzie się porozumiewał. W dowolnym momencie można usunąć 
z modułu wybranego użytkownika. Ponieważ niektóre funkcje możliwe są tylko dla użytkownika 
wpisanego pod nr 1 to wskazane jest jego wpisanie.  

 
Definiowanie numerów Użytkowników modułu dokonuje się wysyłając SMS o treści: 
 W celu zdefiniowania Użytkownika nr1: 
IKU#1#miedzynarodowy_numer_telefonu_użytkownika_1# 
 W celu zdefiniowania Użytkownika nr 2: 
IKU#2#miedzynarodowy_numer_telefonu_użytkownika_2# 
 W celu zdefiniowania Użytkownika nr 3: 
IKU#3#miedzynarodowy_numer_telefonu_użytkownika_3# 
 W celu zdefiniowania Użytkownika nr 4: 
IKU#4#miedzynarodowy_numer_telefonu_użytkownika_4#  

 
Przykład nr 2 – definiowanie użytkownika nr 2:  
IKU: 1234 , 
numer telefonu użytkownika nr 2: 48501222222 
wpisz SMS o treści: 
1234#2#48501222222# 
Wyślij SMS na numer karty telefonicznej znajdującej się w module. Odpowiedź jaką otrzymamy z 
modułu będzie o treści: 
MP01: Zdefiniowano abonenta na pozycji 2: 48501222222 (dla powyższego przykładu) 
Jest to informacja potwierdzająca zdefiniowanie Użytkownika na pozycji 2 o numerze tel 
48501222222 
 
Usuwanie Użytkownika z modułu realizuje się to poprzez wysłanie SMS o treści: 
IKU#5#pozycja_na_której_wpisany_jest_użytkownik# 
  
Przykład nr 3 usuwanie użytkownika nr 2:  
IKU:1234 
należy przesłać komunikat SMS o treści: 
1234#5#2#  
Po wpisaniu powyższej treści wyślij ją na numer karty telefonicznej znajdującej się w module. 
Odpowiedź jaką otrzymamy z modułu będzie o treści:  
MP01: Skasowano abonenta z pozycji: 2  
Jest to informacja potwierdzająca usunięcie z modułu użytkownika znajdującego się na pozycji nr 2. 
Od tego momentu żadne komunikaty nie będą już przychodziły do tego użytkownika.  
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Uwaga: 
Po usunięciu z listy użytkownika nr 1 moduł będzie działał poprawnie, nie wszystkie jednak funkcje 
będą dostępne /np. opcja ECHO dostępna tylko dla użytkownika nr 1/. Zaleca się by użytkownik nr 1 
była zawsze zdefiniowany.  

Po wykonaniu powyższych czynności moduł jest skonfigurowany i gotowy do wysyłania komunikatów. 
W dalszej swojej pracy przy wysyłaniu komunikatów będzie korzystał z tekstów fabrycznie 
ustawionych.  

Dodatkowo, jeśli jest taka potrzeba można skonfigurować następujące parametry systemu:  
 

• Zestawienie komunikatów fabrycznych, nagłówków, ustawień fabrycznych przedstawiają 
tabele nr 6,7,8,9, w części C. Część użytkowa  

• Określenie dobowych limitów ilości SMS wysyłanych przez moduł patrz punkt 3.5Dobowe 
limity SMS 

• Wybór użytkowników do których będą wysyłane komunikaty alarmowe SMS Ustawienie maski 
SMS – patrz punkt 3.2Ustawienie maski wysyłanych SMS  

• Wybór użytkowników do których będzie wysyłany sygnał głośnego powiadomienia RING –
Ustawienie Maski RING patrz punkt 3.4Ustawienie Maski Głośnego Powiadomienia RING  

• Dezaktywacja/aktywacja opcji przesyłania komunikatów SMS do użytkownika zdefiniowanego 
na pozycji 1,które docierają do urządzenia patrz punkt 3.6 Opcja odsyłania wszystkich 
komunikatów SMS  

• Opcja cyklicznego informowania o stanie konta – ustawienie częstotliwości informowania o 
stanie konta (karty PREPAID) patrz punkt 3.7.1 Opcja czasowej informacji o stanie konta.  

• Opcja ilościowego informowania o stanie konta – ustawienie ilości wysyłanych przez moduł 
sms, po której wysyła do użytkownika informację o stanie konta patrz punkt 3.7.2 Opcja 
ilościowej informacji o stanie  

• Zmiana treści nagłówka oraz treści komunikatów alarmowych patrz punkt 3.10 
 

 

3.    Indywidualne modyfikowanie ustawień systemu w stosunku do ustawień   
fabrycznych  

 
3.1    Maski SMS i RING  

 
Moduł powiadamia użytkownika o zaistniałych zdarzeniach na dwa sposoby. Pierwszy to za pomocą 
sms drugi poprzez zestawienie połączenia /wybranie połączenia i wywoływanie użytkownika/. 
Ponieważ nie każdy nr telefonu musi być numerem telefonu komórkowego /niektóre telefony mogą być 
telefonami stacjonarnymi np. dom/ to między innymi, dlatego też nie każdy użytkownik musi 
otrzymywać wszystkie informacje z modułu. W tym celu moduł posiada funkcję ograniczającą 
wysyłanie informacji czy też definiującą, w jaki sposób poszczególni użytkownicy będą powiadamiani o 
zdarzeniach. Do tego celu służą tzw. Maska SMS i Maska RING. Odpowiednie ustawienie masek 
pozwoli na informowanie o wystąpieniu alarmów wybranych lub wszystkich użytkowników w dogodny 
dla niego sposób. Każda z tych 2 masek składa się z czterech pól. Kolejne pole jest przypisane do 
kolejnego użytkownika. Każde pole może mieć stan 1 lub 0. Stan 0 na odpowiednim polu oznacza, że 
użytkownik nie będzie informowany w dany sposób, stan 1 oznacza, że użytkownik będzie 
informowany w dany sposób.  
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3.2    Ustawienie maski wysyłanych SMS  

 
Maska sms definiuje użytkowników, do których wysyłane będą sms-y alarmowe. Format rozkazu 
definicji maski jest następujący:  
IKU#7#MASKA_SMS#  

Przykład nr 4 definiowanie użytkowników do których będą wysyłane SMS alarmowe:  
Maska SMS: 1001 
IKU: 1234 
Treść rozkazu jest następująca: 
1234#7#1001#  
W odpowiedzi moduł zwróci informację:  
MP01: Ustawiono maske SMS :1001  

Analiza przykładu:  
Numer pola w Maska SMS licząc od lewej strony to numer kolejny użytkownika w systemie.  

Pierwsze pole zawiera  1  (SMS alarmowy będzie wysyłany do użytkownika nr 1)  
Drugie pola zawiera  0  (SMS alarmowy nie będzie wysyłany do użytkownika nr 2)  

Trzecie pole zawiera  0  (SMS alarmowy nie będzie wysyłany do użytkownika nr 3)  
Czwarte pole zawiera  1  (SMS alarmowy będzie wysyłany do użytkownika nr 4)  

 
Oznacza to, iż komunikaty będą wysyłane tylko do użytkownika nr 1 oraz użytkownika nr 4  

UWAGA 
Fabrycznie stan MASKI SMS wynosi: 1111 co oznacza, że wiadomości alarmowe SMS będą 
przesyłane do wszystkich użytkowników. Maska SMS definiuje, do którego użytkownika przychodzi 
powiadomienie SMS. Dodatkowo należy zdefiniować czy, ewentualnie aktywacja, których wejść 
urządzania ma być przez system wysyłana.  

3.3    Opcja Głośnego Powiadamiania RING  

 
Moduł posiada opcję głośnego powiadamiania o zdarzeniach. Głośne Powiadomienie (RING) jest 
realizowane poprzez wydzwanianie przez moduł, przez okres 20 sekund, do zdefiniowanego 
użytkownika /definiowanie użytkownika realizuje MASKA RING/. Moduł wydzwania do użytkownika 20 
sekund po wysłaniu za pomocą SMS komunikatu alarmowego. W sytuacji, gdy pobudzenie któregoś 
wejścia nastąpiło przed upływem 20 sekund od wysłania ostatniego 
 SMS-a, to moduł najpierw wysyła wszystkie komunikaty alarmowe za pomocą SMS, a dopiero później 
rozpoczyna powiadamianie RING dzwonienie. Powiadomienie RING następuje jednokrotnie po 
każdym przesłanym SMS-ie lub paczce SMS-ów jeżeli jest ich kilka. Komunikat przesyłany za pomocą 
SMS jest nadrzędny nad powiadomieniem RING. W sytuacji, gdy moduł dzwoni a pojawi się zdarzenie 
alarmowe do przesłania za pomocą SMS wtedy przerywa dzwonie i wysyła komunikat SMS, a 
następnie ponownie zestawia powiadomienie RING. Powiadomienie RING przesyłane jest tylko do 
ustalonych przez Maskę RING użytkowników patrz punkt 3.4 Ustawienie Maski Głośnego 
Powiadomienia RING  
Po wyczerpaniu dobowego limitu SMS moduł będzie nadal informował o wystąpieniu sytuacji 
alarmowych przez dzwonienie na telefon użytkownika. Ilość dzwonień jest również ograniczona i jest 3 
razy większa od ustawionego limitu SMS (np. dla limitu SMS=20 ilość dzwonien=60).  

 
Uwaga: 
Warunkiem wykonania powiadomienia RING jest stan konta karty był większy od 0. Może zaistnieć 
sytuacja, że moduł nie może wysłać SMS bo koszt 1 sms-a jest większy niż stan konta. Jednak ten 
znikomy stan konta umożliwi wybranie numeru użytkownika – wybieranie numeru użytkownika jest bez 
kosztowe. Fabrycznie opcja Głośnego Powiadomienia RING jest aktywna /moduł zezwala na 
wysyłanie powiadomienia RING/.  
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3.4    Ustawienie Maski Głośnego Powiadomienia (RING)  

 
Maska RING definiuje użytkowników, do których moduł będzie dzwonił po pojawieniu się zdarzenia 
alarmowego. Podobnie jak w przypadku maski wysyłanych SMS istnieje możliwość wyboru do którego 
z użytkowników będą przesyłane sygnały dzwonienia określa to stan MASKI RING. MASKA RING 
składa się z czterech pól zawierających zera lub jedynki. Stan 0 na odpowiednim polu oznacza, że 
RING (sygnał dzwonienia) nie będzie przesyłany do danego Użytkownika, 1 – RING będzie 
przesyłany. Funkcja głośnego powiadomienia RING jest dodatkową formą informowania o zaistniałych 
zdarzeniach alarmowych.  

Format rozkazu definicji maski jest następujący:  

 
IKU#8#MASKA_RING# 
 Przykład nr 5 definiowanie do których użytkowników będzie realizowane powiadomienie RING:  
IKU: 1234 MASKA RING :1010  
Treść rozkazu jest następująca:  
1234#8#1000#  
W odpowiedzi moduł prześle:  
MP01: Ustawiono maske poloczenia glosowego: 1010  
Analiza przykładu 

 RING przesyłany tylko do Użytkownika nr 1 i Użytkownika nr 3 patrz: analogicznie jak przykład  

Analiza przykładu:  
Numer pola w Maska SMS licząc od lewej strony to numer kolejny użytkownika w systemie.  

Pierwsze pole zawiera  1  (RING będzie wysyłany do użytkownika nr 1)  
Drugie pola zawiera  0  (RING nie będzie wysyłany do użytkownika nr 2)  

Trzecie pole zawiera  1  (RING będzie wysyłany do użytkownika nr 3)  
Czwarte pole zawiera  0  (RING nie będzie wysyłany do użytkownika nr 4)  

 
Oznacza to, iż komunikaty będą wysyłane tylko do użytkownika nr 1 oraz użytkownika nr 3  

UWAGA  
Fabrycznie stan MASKI RING wynosi: 1111 co oznacza, że powiadomienie RING będzie wykonywane 
do wszystkich użytkowników.  

 
3.5    Dobowe limity SMS  
 

Moduł posiada funkcję ograniczającą ilość wysyłanych w ciągu doby SMS alarmowych. Limit 
ustawiony fabrycznie wynosi 20 SMS. Jest to ograniczenie zabezpieczające przed niekontrolowaną 
ilością wysłanych sms.  Po wyczerpaniu limitu SMS moduł wyśle do użytkowników komunikat SMS z tą 
informacją i wstrzymuje dalsze wysyłanie SMS do zakończenia doby. Doba dla systemu zaczyna się 
od godziny jego zamontowania lub od godziny ustawienia nowego limitu /jeżeli taki nastąpił/. Ważne 
jest więc by zmieniając LIMIT SMS ustawiać to w ciągu dnia, wtedy użytkownik posiada większa 
kontrola nad pracą modułu. Wstrzymanie wysyłania SMS-ów dotyczy tylko komunikatów alarmowych o 
pobudzeniu wejścia. Użytkownik może w każdej chwili odnowić bądź zmienić wartość limitu SMS-ów.  

Uwaga  Po wyczerpaniu limitu SMS-ów moduł będzie nadal informował o wystąpieniu sytuacji 
alarmowych przez 20-to sekundowe dzwonienie na telefony użytkowników (przy założeniu, że aktywne 
są: opcja RING). Liczba powiadomień RING jest jednak też ograniczona i jest 3 razy większa niż limit 
SMS. Warunkiem wysłania sms jest stan karty, który umożliwi jego wysłanie.  
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Zmiany dobowego limitu SMS dokonuje się wysyłając komunikat SMS o treści:  

IKU#6#LIMIT#. Gdzie LIMIT – jest to liczba sms jaką moduł może wysłać w ciągu jednej doby.  

Przykład nr 6 ustalenie dobowej ilości wysyłanych SMS:  
kod IKU: 1234 
nowy ustalony limit SMS: 50 
 
treść SMSa: 1234#6#50#  
Po wpisaniu powyższej treści wyślij ją na numer karty telefonicznej znajdującej się w module. W 
odpowiedzi moduł prześle:  
MP01: Ustawiono nowy, dobowy limit SMS : 50  

Po przekroczeniu limitu SMS alarmowych moduł wyśle do użytkowników określonych w Maska SMS 
informacje o przekroczeniu ilości SMS alarmowych. Treść takiego komunikatu:  
MP01: Przekroczono limit wysyłanych SMS  

 
 

3.6    Opcja odsyłania wszystkich komunikatów SMS dochodzących do systemu do 
pierwszego użytkownika (OPCJA ECHO)  

W module znajduje się karta SIM. Jest ona pełnoprawnym abonentem działającym w sieci telefonii 
komórkowej. Często sam operator telefoniczny przesyła do wszystkich swoich abonentów informacje o 
różnych organizowanych przez siebie promocjach. Oczywiste jest więc, że w takich sytuacjach różne 
sms-y dochodzić również będą do znajdującej się w module karty SIM. Aby mieć pełny nadzór nad 
przychodzącymi do karty SIM informacjami moduł automatycznie przesyła je do użytkownika nr 1. 
Wyjątkiem są informacje wysyłane przez użytkownika nr 1. Fabrycznie opcja ta jest aktywna. 
Użytkownik może ją dezaktywować.  

Aby ustawić stan opcji na nieaktywny należy przesłać SMS o treści:  
IKU#11#0#  

Przykład nr 7 dezaktywacja opcji echo:  
dla IKU:1234 
Treść rozkazu jest następująca: 
1234#11#0#  
W odpowiedzi moduł prześle komunikat  
MP01: Opcja ECHO nieaktywna 
 Aby opcję uaktywnić należy przesłać SMS:  
IKU#11#1#  

Przykład nr 8 aktywacja opcji echo:  
dla IKU:1234 
Treść rozkazu jest następująca: 
1234#11#1#  
W odpowiedzi moduł prześle komunikat  
MP01: Opcja ECHO aktywna  

Uwaga:  

Przy aktywnej opcji ECHO wszystkie informacje dochodzące do modułu są przesyłane do użytkownika 
1 nawet te pochodzące od użytkowników zarejestrowanych w systemie na pozycjach 2, 3 i 4. System 
przesyła 160 znaków, pozostałą część SMS obcina.  
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3.7   Opcje informowania o stanie konta  

System umożliwia kontrolę stanu konta oraz czasu ważności karty SIM typu PREPAID 
(bezabonamentowej). Aby kontrolowanie stanu konta było możliwe należy w urządzeniu zdefiniować 
numer badania stanu konta, który dla każdego operatora jest inny. Do tego celu służy rozkaz „K”. 
Wykaz numerów badania stanu konta: 
 
TAK – TAK *101# 
HEYAH *108# 
POP,ORANGE *124*# 
SIMPLUS *100# 
 
Treść SMS do zdefiniowania tego numeru jest następujący: 
IKU#KNUMER 
W odróżnieniu od innych rozkaz SMS wysyłanych do urządzenia po rozkazie ‘K’ nie ma żadnych 
separatorów (bezpośrednio za literą ‘K’ trzeba wpisać numer) 
 
Przykład nr 9. Aktywacja badania stanu konta dla karty ORANGE, POP: 
Dla IKU=1111 
Treść rozkazu SMS jest następująca: 
1111#K*124*# 
W odpowiedzi urządzenie prześle SMS o treści: 
MP01: Badanie stanu konta aktywne: *124*# 
Następnie użytkownik otrzyma informację o stanie konta np.: 
MP01: Stan konta: PLN 8.96 

Uwaga 
Warunkiem otrzymania informacji o stanie konta, czy informacji z poczty głosowej modułu jest by opcja 
wysyłania wszystkich SMS przychodzących do modułu do pierwszego użytkownika – opcja ECHO była 
aktywna patrz punkt 3.6.Opcja odsyłania wszystkich komunikatów SMS dochodzących do modułu do 
pierwszego użytkownika (OPCJA ECHO) 

Kontrolowanie kwoty dostępnych środków, jakie zostały na karcie może odbywać się na kilka 
sposobów: 
- kontrola co pewien zdefiniowany przez użytkownika czas (ilość dni) 
- kontrola co zdefiniowaną liczbę przesłanych SMS alarmowych 
- kontrola na każde żądanie użytkownika 

 
 

3.7.1 Opcja czasowej informacji o stanie konta 
  

Opcja ta umożliwia kontrolowanie posiadanych na karcie środków z zadaną przez użytkownika 
częstotliwością. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania czy i jak często /co ile dni/ przekazywane mu 
będą informacje o stanie dostępnych środków na karcie.  

Treść SMS do aktywowania tej opcji jest następująca:  
IKU#13#czas_podany_w_ilości_dni#  

Przykład nr 10 aktywacja opcji czasowej informacji o stanie konta  
IKU:1234 
Informacja o stanie konta ma być przesyłana co 3 dni 
Treść rozkazu jest następująca: 
1234#13#3#  
W odpowiedzi moduł prześle komunikat:  
MP01: Informacja o stanie konta aktywna co 3 dni  
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Treść SMS do dezaktywowania tej opcji jest następująca:  
IKU#13##  

Przykład nr 11 dezaktywacja opcji czasowej informacji o stanie konta  
IKU: 1234 
Wstrzymanie przesyłania informacji o stanie konta 
Treść rozkazu jest następująca: 
1234#13##  
W odpowiedzi moduł prześle komunikat:  
MP01: Czasowa informacja o stanie konta nieaktywna  

Uwaga: Fabrycznie opcja jest nieaktywna  

 
3.7.2 Opcja ilościowej informacji o stanie konta  

Opcja ta, również jak opcja powyżej, umożliwia kontrolowanie posiadanych na karcie SIM środków z 
zadaną przez użytkownika częstotliwością. Różnica w stosunku do opcji poprzedniej jest jednak taka,iż 
użytkownik ma możliwość zdefiniowania czy i po ilu sms alarmowych przekazywane mu będą 
informacje o stanie dostępnych środków na karcie /w poprzedniej co ile dni/.  

Treść SMS do aktywowania tej opcji jest następująca:  
IKU#14#ILOSC_WYSLANYCH_SMS#  

Przykład nr 12 aktywacja opcji ilościowej informacji o stanie konta  
IKU 1234 informacja o stanie konta ma być przesyłana była po wysłaniu przez urządzenie 100 SMS 
Treść rozkazu jest następująca:  
1234#14#100#  
W odpowiedzi moduł prześle komunikat  
MP01: Informacja o stanie konta aktywna po wyslaniu 100 SMS  

Treść SMS do dezaktywacji opcji:  
IKU#14## 
Przykład nr 13 dezaktywacja opcji ilościowej informacji o stanie konta  
IKU: 1234 
Wstrzymanie przesyłania informacji o stanie konta 
Treść rozkazu jest następująca: 
1234#14##  
W odpowiedzi moduł prześle komunikat  
MP01: Opcja ilosciowej informacji o stanie konta nieaktywna  

Uwaga: Fabrycznie opcja jest nieaktywna  

 
3.7.3 Żądanie przesłania informacji o stanie konta  

Opcja ta, umożliwia kontrolowanie posiadanych na karcie SIM środków na każde żądanie użytkownika, 

niezależnie od stanu opcji opisanych powyżej. Procedura żądania jest przeprowadzona analogicznie 

jak w obu wyżej opisanych przypadkach, z tym że to użytkownik nakazuje by moduł się z nim 

skomunikował. W tym celu Użytkownik musi przesłać SMS o treści: IKU#15#.  
Rozkaz ten jest możliwy do wykonania tylko przez użytkownika, którego numer w urządzeniu jest 
zapisany na pozycji 1. (Użytkownik numer 1).  
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3.8    Komunikaty alarmowe  
 

Po wystąpieniu sytuacji alarmowej, moduł informuje o niej w postaci odpowiedniego do zdarzenia 
komunikatu SMS. Format sms-a alarmowego: Nagłówek_komunikatu treść_komunikatu. Każdy z 
komunikatów składa się więc z nagłówka komunikatu (fabrycznie jest to tekst: ”MODUŁ 
POWIADAMIANIA MP01”) oraz treści komunikatu. Nagłówek komunikatu jest taki sam dla wszystkich 
komunikatów natomiast treść komunikatu jest zależna od przyczyny wystąpienia alarmu. Treść 
nagłówka i treści komunikatów alarmowych mają nastawy fabryczne, jednak użytkownik ma możliwość 
dowolnej jej zmiany a po zmianie również powrotu do komunikatów fabrycznych.  

 
Uwaga: 
Treść nagłówka komunikatu i komunikatów nie powinny być zbyt długie. Za długa treść może 
powodować iż komunikaty alarmowe będą przesyłane w niepełnym brzmieniu. Całkowita długość SMS 
zawiera 162 znaki.  

 
3.9    Komunikaty fabryczne  

Treść komunikatów fabrycznych przedstawia poniższa tabela:  

NR  Przyczyna  Fabryczna treść komunikatu  

0   MODUŁ POWIADAMIANIA MP 01  

5  Siec sprawna  Siec sprawna  

6  Awaria sieci  Alarm: Awaria sieci 

7* Otwarcie drzwi szafki  Alarm: Otwarcie drzwi  

8* Zamkniecie drzwi szafki Zamknięcie drzwi  

13  Zanik zasilania  Alarm: Zanik zasilania  

14  Powrót zasilania  Powrot zasilania  

 
Tabela nr 2  
 

Uwaga 
Pozycja 0 jest to treść nagłówka przychodzącego SMS alarmowego. Pozycja 7 i 8 jest wyposażeniem 
opcjonalnym.  
 

Przykład: 
Dla ustawień fabrycznych opisanych jak powyżej, gdy nastąpiło pobudzenie alarmu, którego przyczyną 
jest awaria sieci pełna treść SMS, który przyjdzie do użytkownika będzie: 
 

MODUŁ POWIADAMIANIA MP 01 Alarm: Awaria sieci 

Uwaga 
Treść komunikatu SMS przyjdzie do użytkownika określonego zgodnie z nastawami ustawionymi w 
systemie. 
Biorąc pod uwagę przykład nr 4 to: 
informacja SMS przyjdzie do użytkowników wpisanych do systemu pod nr 1 i pod nr 4 /komunikat do 
użytkowników określonych w ustawieniu opcja MASKA SMS/. 
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3.10 Zmiana komunikatów fabrycznych  

Zmiana nagłówka komunikatu  

 
Fabrycznie nagłówek komunikatu wysyłany wraz z treścią komunikatu jest identyczny dla dowolnego 
komunikatu alarmowego /treść nagłówka: MODUL POWIADOMIENIA  MP01/ 

 Jego zmiana może być konieczna np. jeśli użytkownik otrzymuje komunikaty z modułów 
umieszczonych w kilku punktach sieci. W tej sytuacji zmiana nagłówka pozwala zorientować się od 
którego modułu przychodzi komunikat. Maksymalna ilość znaków definiowanego nagłówka nie może 
przekraczać 50.  

Treść komunikatu SMS do Zmiany nagłówka komunikatu:  
IKU#16#0#nowa_treść_nagłówka#  

Przykład nr 14 zmiana nagłówka komunikatu:  
IKU: 1234 
Nowa treść nagłówka: “MODUL POWIADAMIANIA  04” 
Treść rozkazu jest następująca: 
 
1234#16#0# MODUL POWIADAMIANIA  04# 
 
W odpowiedzi MODUŁ prześle komunikat 
 
MODUL POWIADAMIANIA  04 TEXT 0: MODUL POWIADAMIANIA  04 
 
Uwaga: 
Informacja z modułu o zmianie treści nagłówka przychodzi już ze zmienionym nagłówkiem komunikatu 

 
 

Zmiana treści komunikatu  

 
Ponieważ sposób podłączenia systemu do urządzenia detekującego jest dowolny to użytkownik ma 
możliwość zmiany treści komunikatu alarmowego tak by faktycznie odpowiadał zdarzeniu, które 
zachodzi w miejscu instalacji. Przy większej ilości zamontowanych urządzeń może istnieć potrzeba ich 
rozróżnienia, nie sprawdzając numeru zainstalowanej karty SIM. Maksymalna ilość znaków 
definiowanego komunikatu wynosi 100. Zmiany treści komunikatu dokonuje się wysyłając SMS o 
treści:  

 
IKU#16#numer_komunikatu#nowa_treść_komunikatu#  

Przykład nr 15 Zmiana treści komunikatu:  
IKU: 1234 
Nowa treść komunikatu nr 6 ‘Alarm: awaria sieci’ 
Treść rozkazu jest następująca: 
 
1234#16#6#Awaria sieci#  
W odpowiedzi system prześle komunikat  
MP01: TEXT 6: Awaria sieci  

Uwzględniając przykład nr 14 przy pobudzeniu wejścia nr 6 nowa treść SMS alarmowego 
będzie postaci:  
MODUL POWIADAMIANIA  04: Alarm: awaria sieci  
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3.11 Przywrócenie komunikatów fabrycznych 

 

Przywrócenia nagłówka komunikatu fabrycznego  

Przywrócenie nagłówka komunikatu nastąpi po wysłaniu SMS o treści:  
IKU#16#0##  
Po przywróceniu nagłówka system wyśle następujące potwierdzenie:  
“Przywrócono tekst fabryczny o numerze „0”  

Przykład nr 16 Przywrócenie nagłówka komunikatu fabrycznego:  
IKU: 1234 
Treść rozkazu jest następująca: 
 
1234#16#0##  
W odpowiedzi system prześle komunikat  
MP01: Przywrócono tekst fabryczny o numerze: 0  

 

Przywrócenie treści pojedynczego komunikatu  

Przywrócenie treści pojedynczego komunikatu nastąpi po wysłaniu SMS o treści:  
IKU#16# numer_komunikatu ##  

Przykład nr 17 Przywrócenie treści pojedynczego komunikatu o numerze 6:  
IKU: 1234 
Treść rozkazu jest następująca: 
 
1234#16#6##  
W odpowiedzi system prześle komunikat  
MP01: Przywrócono tekst fabryczny o numerze: 6  

 

Przywrócenie nagłówka komunikatu i treści wszystkich komunikatów  

Przywrócenie nagłówka komunikatu oraz treści wszystkich komunikatów zgodnie z nastawami 
fabrycznymi nastąpi po wysłaniu SMS o treści:  
IKU#17##  

Przykład nr 18 Przywrócenie nagłówka komunikatu i treści wszystkich komunikatów:  
IKU: 1234 
Treść rozkazu jest następująca: 
 
1234#17##  
W odpowiedzi system prześle komunikat  
MP01: Przywrocono komunikaty fabryczne  

 
3.12 Przywrócenie nastaw fabrycznych  

System posiada opcję powrotu do fabrycznych nastaw opcji systemu. Funkcja ta jest niezależna od 
funkcji przywracania nagłówków i komunikatów alarmowych patrz punkty 3.10, 3.11 i dotyczy tylko 
powrotu do opcji systemu przedstawionych w tabeli nr 5 Tabela nastaw fabrycznych opcji oraz 
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modyfikacji dokonanych przez użytkownika. Aby przywrócić nastawy fabryczne urządzenia należy 
przesłać SMS o treści: IKU#20##. Otrzymamy potwierdzenie z systemu o przywróceniu zastawów za 
pomocą SMS o treści: Przywrócono nastawy fabryczne. Uwaga: Zgodnie z nastawami fabrycznymi 
wszystkie opcje systemu będą aktywne.  

Przykład nr 19 Przywrócenie nastaw fabrycznych:  
IKU: 1234 
Treść rozkazu jest następująca: 
 
1234#18##  
W odpowiedzi system prześle komunikat  
MP01: Przywrócono nastawy fabryczne  

 
 

3.13 Przykład użycia polecenia NET  

Moduł umożliwia współpracę z operatorem sieci GSM. Moduł może przesłać do operatora sieci 
dowolną treść komunikatu pod wskazany przez użytkownika numer. Treścią może być uzupełnienie 
konta SMS, skorzystanie z promocji SMS typu darmowe sms-y, usługi lokalizacyjne itp. Zarówno treść 
komunikatu jak również numer pod który ta treść ma zostać wysłana jest w pełni kontrolowana przez 
użytkownika modułu. Dokładny spis usług, które są dostępne można uzyskać od operatora danej sieci 
GSM. Użytkownik wysyłając do modułu komunikat w poniższym formacie o treści:  
Format rozkazu: IKU#NET#TREŚĆ_KOMUNIKATU_SMS#NUMER#  
określa zadanie jakie moduł musi wykonać. Po odebraniu takiego rozkazu moduł prześle do operatora 
pod wskazany NUMER komunikat zawarty w polu TREŚĆ_KOMUNIKATU_SMS. Wszystkie uzyskane 
informacje lub dalsze polecenia będą przesyłane do użytkownika 1 o ile opcja wysyłania wszystkich 
SMS przychodzących do modułu do pierwszego użytkownika jest aktywna (ECHO). Uwaga Polecenie 
NET wysyłane jest do operatorów na krótkie (4:5 cyfr) nr telefonów typu xxxx lub xxxxx np.: 1166, 
7005, 71005.  

Przykład nr 20 Polecenie uczestnicz w promocji 600SMS za 6zł organizowanej przez 
Orange:  
IKU: 1234 
Treść rozkazu jest następująca: 
 
1234#NET#600#1166# 
Moduł wysyła SMS pod numer telefonu 1166 o treści: 
600 
 
Do użytkownika nr 1 Moduł wyśle komunikat potwierdzający wykonanie polecenia o treści:  
MP01: Potwierdzenie rozkazu: NET  

Komunikaty polecenia do modułu można wysyłać z dowolnego numeru telefonu nie tylko z 
zarejestrowanych w systemie. Oczywiście, aby moduł przyjął komunikat z poleceniem NET należy 
znać zarówno kod IKU jak również nr Karty SIM znajdujący się w module. Połączenie tych informacji 
jest znane tylko użytkownikowi, który instalował system i dopóki nie przekaże tych informacji osobom 
postronnym nikomu nie jest ona znana. Przypadkowe przesyłanie takich informacji jest więc mało 
prawdopodobne. Dodatkowo, jeśli opcja wysyłania wszystkich SMS-ów przychodzących do modułu do 
pierwszego użytkownika jest aktywna (ECHO) to użytkownik ma podgląd na wszystkie informacje 
przychodzących do modułu. Są to zarówno komunikaty przychodzące od operatora sieci jak również 
pochodzące od abonentów Kart zarejestrowanych u dowolnego operatora sieci zarówno krajowego jak 
i zagranicznego.  
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B. Programowanie systemu Przykład  

Zestawienie treści poleceń, składni komunikatu wraz z przykładami i odpowiedziami systemu  
Dla poniższego przykładu przyjmujemy:  

Numer urządzenia IKU:  1234  
Nr Centrum SMS :  48501200777  
Nr telefonu użytkownika nr 
1:  

48501111111  

Nr telefonu użytkownika nr 
2:  

48501222222  

Nr telefonu użytkownika nr 
3:  

48501333333  

Nr telefonu użytkownika nr 
4:  

48501444444  

MASKA SMS:  1001–wiadomości alarmowe SMS będą przesyłane do użytkowników 1 
i 4  

MASKA RING:  1000 – głośne powiadomienie będzie przesyłane do użytkownika 1  
L:50  Dobowy limit SMS wynosi 50  
E:1  Opcja przesyłania wiadomości na pierwszy telefon aktywna  
T:3  Opcja czasowej informacji o stanie konta aktywna (informacja 

przesyłana co 3 dni) 
Y:100  Opcja ilościowej informacji o stania konta aktywna (informacja po 

wysłaniu 100 SMS)  
 
MP01 – jest to nagłówek komunikatu. Fabrycznie pełna treść nagłówka to: MODUŁ POWIADAMIANIA 
MP 01. W poniższej tabeli skrót MP01 zamiast pełnej treści nagłówka komunikatu.  

 
Lp  Treść 

polecenia  
Składnia komunikatu  Przykład sms  Odpowiedź systemu  

1  Definiowanie  IKU#0#nr_centrum_sms#  1234#0#48501200777#  MP01:Zdefiniowano 

 Centrum SMS    Centrum SMS:  

    48501200777  

2  Definiowanie  IKU#1#miedzynarodowy_numer_telefo  1234#1#48501111111#  MP01:Zdefiniowano 

 użytkownika 
na pozycji nr 1  

nu_użytkownika_1#   abonenta na pozycji 
1:  

    48501111111  

3  Definiowanie 
użytkownika 
na pozycji nr 2  

IKU#2#miedzynarodowy_numer_telefo 
nu_użytkownika_2#  

1234#2#48501222222#  MP01:Zdefiniowano 
abonenta na pozycji 
2: 48501222222  

4  Definiowanie  IKU#3#miedzynarodowy_numer_telefo  1234#3#48501333333#  MP01:Zdefiniowano 

 użytkownika 
na pozycji nr 3  

nu_użytkownika_3#   abonenta na pozycji 
3:  

    48501333333  

5  Definiowanie 
użytkownika  

IKU#4#miedzynarodowy_numer_telefo 
nu_użytkownika_4#  

1234#4#48501444444#  MP01:Zdefiniowano 
abonenta na  

 na pozycji nr 4    pozycji 4:  

    48501444444  
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6  Usuwanie  IKU#5#pozycja_na_której_wpisany_jest 1234#5#1#  MP01:Skasowano  

 Użytkownika nr 1  _ użytkownik#   abonenta z  

  z systemu   pozycji 1  

7  Usuwanie  IKU#5#pozycja_na_której_wpisany_jest  1234#5#2#  MP01:Skasowano  

 Użytkownika nr 2  _ użytkownik#   abonenta z  

 z systemu    pozycji 2  

8  Usuwanie  IKU#5#pozycja_na_której_wpisany_jest  1234#5#3#  MP01:Skasowano  

 Użytkownika nr 3   _ użytkownik#   abonenta z  

 z systemu    pozycji 3  

9  Usuwanie  IKU#5#pozycja_na_której_wpisany_jes  1234#5#4#  MP01:Skasowano  

 Użytkownika nr 4   _ użytkownik#   abonenta z  

 z systemu    pozycji 4  

10  Ustawianie  IKU#6#LIMIT#  1234#6#50#  MP01:Ustawiono  

 dobowej ilości 
wysyłanych sms 
alarmowych  

  nowy, dobowy limit 
SMS : 50  

11  Definiowanie do  IKU#7#MASKA_SMS#  1234#7#1001#  MP01:Ustawiono  

 których 
użytkowników 
przychodzi SMS  

  maske SMS :1001  

12  Definiowanie do  IKU#8#MASKA_RING#  1234#8#1000#  MP01:Ustawiono  

 których 
użytkowników 
przychodzi RING  

  maske poloczenia 
glosowego: 1000  

13  Opcja echo     
13.
1  

Dezaktywacja  IKU#11#0#  1234#11#0#  MP01:Opcja ECHO 
nieaktywna  

13.
2  

Aktywacja  IKU#11#1#  1234#11#1#  MP01:Opcja ECHO 
aktywna  

14  Status systemu  IKU#19#   STATUS: 
C:48501200777 
U1:48511123456 
U2:48501222222 
U3:48501333333 
U4:48501444444 
S:1001 R:1000  L:50 
E:1   T:3 Y:100 

15  Opcja czasowej 
informacji o stanie 
konta  

   

15.
1  

Aktywacja  IKU#13#czas_podany_w_ilości_dni#  1234#13#3#  MP01:Informacja o 
stanie konta aktywna 
co 3 dni  

15.
2  

Dezaktywacja  IKU#13##  IKU#13##  MP01:Czasowa 
informacja o stanie 
konta nieaktywna  

16  Opcja ilościowej 
informacji o stanie 
konta  
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16.
1  

Aktywacja  IKU#14#ILOSC_WYSLANYCH_SMS #  1234#14#100#  MP01:Informacja o 
stanie konta aktywna 
po wyslaniu 100 
SMS  

16.
2  

Dezaktywacja  IKU#14##  1234#14##  MP01:Opcja 
ilosciowej informacji 
o stanie konta 
nieaktywna  

17  Przesłanie 
informacji o stanie 
konta na żądanie  

IKU#15#    

18  Zmiana 
komunikatów 
fabrycznych  

   

18.
1  

Zmiana nagłówka 
komunikatu  

IKU#16#0#nowa_treść_nagłówka#  1234#16#0#MP01#   

18.
2  

Zmiana treści 
komunikatu  

IKU#16#numer_komunikatu#nowa_treś 
ć_komunikatu#  

1234#16#6#Awaria 
sieci#  

MP01:TEXT6: 
Awaria sieci  

19  Przywrócenie 
komunikatów 
fabrycznych  

   

19.
1  

Przywrócenia 
nagłówka 
komunikatu 
fabrycznego  

IKU#16#0##   MP01:Przywrócono 
tekst fabryczny o 
numerze :0  

19.
2  

Przywrócenie 
treści 
pojedynczego 
komunikatu  

IKU#16# numer_komunikatu ##  1234#16#6##  MP01:Przywrócono 
tekst fabryczny o 
numerze: 6 

19.
3  

Przywrócenie 
nagłówka 
komunikatu i 
treści wszystkich 
komunikatów  

IKU#17##   MP01:Przywrocono 
komunikaty 
fabryczne  

20  Przywrócenie 
zastawów 
fabrycznych  

IKU#18##   Przywrócono 
nastawy fabryczne  

21  polecenia NET  IKU#NET#TREŚĆ_KOMUNIKATU_S 
MS#NUMER#  

  

21.
1  

 PRZYKŁAD NR 1  1234#NET#600#11
66#  

600 sms za 6zł 
promocja w 
ORANGE  

21.
2  

 PRZYKŁAD NR 2  1234#NET#TAK 
48501222333#7005
#  

 

 
Tabela 3 
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C. Część użytkowa 

 
1. Sygnalizacja diodą.  

 
Dioda świecąca służy do informowania w dwóch sytuacjach. Użytkownik modułu posiada możliwość 
sprawdzenia poziomu sygnału GSM z jakim pracuje moduł /tak jak w telefonie komórkowym/. Pozwala 
to kontrolować czy moduł znajduje się w miejscu o dobrej jakości sygnału. Właściwa jakość sygnału 
zapewnia nam sprawną komunikację systemu z użytkownikami. Dioda przez 90 sekund od załączenia 
systemu, cyklicznie krótkimi impulsami świetlnymi wysyła informację o poziomie sygnału GSM. 
Maksymalna ilość impulsów wynosi 10 co odpowiada maksymalnemu poziomowi sygnału. Gdy sygnał 
nie jest jeszcze określony (np. po uruchomieniu urządzenia) dioda rozbłyskuje wolniej w cyklu: 
włączona wyłączona). Patrz tabela nr 1 punkt 2.3 Sprawdzenie zasięgu systemu.  
Sygnalizacja braku możliwości wysłania SMS przez urządzenie, które mogło być spowodowane 
wyczerpaniem się konta karty SIM. Dioda w tym przypadku świeci się przez cały czas światłem 
ciągłym gdy układ jest zatrzymany. 

 
2.   Uruchamianie systemu 
 

Uruchomienie sytemu następuje po przełączeniu przełącznika w pozycję „RUN”. System 
natychmiastowo po przełączeniu w tryb pracy monitoruje system. W chwili załączenia układu dioda 
wskazuje poziom sygnału (Tabela nr1) przez 30 sekund, jeżeli w tym czasie nie wystąpiła zmiana 
stanu sieci (alarm/powrót sprawności sieci). W opcji z czujnikiem otwarcia drzwi szafki użytkownik ma 
90sek na zamknięcie drzwi, po tym czasie zostanie zarejestrowany alarm. Wyłączenie czuwania 
systemu następuje poprzez przełączenie przełącznika w pozycję „STOP”. W tej pozycji wysyłane będą 
jedynie alarmy związane z zasilaniem systemu. 

 
 
3.    Lokalizacja 
 
 

3.1  Opis procedury rejestracji i lokalizacji Karty SIM za pomocą usługi GDZIE (sieć Orange)  

 
Dzięki tej usłudze użytkownik będzie mógł, na każde życzenie, otrzymywać informację o miejscu 
gdzie znajduje się zainstalowany moduł. Dokładność lokalizacji zależy od operatora sieci.  

Poniższa procedura opisana jest dla: numer karty SIM w systemie 48501123456 numer karty 
użytkownika którego będziemy lokalizowali (nasz moduł) 48501222333 rejestracja usługi GDZIE pod 
numerem 7204 lokalizacja karty SIM pod numerem 7204 lub 71005  

 

3.1.1. Rejestracja usługi: 

 
Użytkownik ze swojego telefonu wysyła SMS o treści “GRUPA nr_telefonu” na numer 7204. W miejsce 
nr_telefonu wstawiamy numer tel. karty SIM umieszczonej w module. 
 

Wpisz SMS do swojego telefonu o treści:  
GRUPA 48501123456  
Wyślij SMS o powyższej treści na nr 7204 
Od operatora uzyskasz SMS o treści: 
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“Do usługi Gdzie jesteście? Dodano nowe numery: 48501123456. Poczekaj na potwierdzenie 
wyrażenia zgody na lokalizacje od dodanych numerów”  

3.1.2. Wyrażenie zgody na lokalizację systemu  

 
Aby można było lokalizować moduł ten musi wysłać z karty SIM, która się w nim znajduje zgodę na 
lokalizację. Samoistnie moduł nie wykona tego polecenia i dlatego użytkownik musi nakazać by moduł 
je wykonał. Dopiero wykonanie tego polecenia przez moduł zezwala na lokalizację. W tym celu 
użytkownik wysyła do systemu SMS-a o następującej treści: 
IKU#NET#TREŚĆ_KOMUNIKATU_SMS#NUMER#. 

 Gdzie TREŚĆ_KOMUNIKATU_SMS jest to polecenie które należy wysłać do operatora, składnia jego 
więc musi być taka jaką operator określił.  

Dla IKU=1234 1234#NET#ZGODA swoj_numer_telefonu#4446#  

Przykład nr 21 wyrażenie zgody przez moduł na lokalizację:  
IKU: 1234 
Treść rozkazu jest następująca: 
 
1234#NET#ZGODA 48501222333#4446#  
W odpowiedzi moduł prześle komunikat na nr tel. który wysłał polecenie NET  
MP01: Potwierdzenie rozkazu: NET  
Moduł wyśle informację do użytkownika nr 1 o treści  
MP01: Potwierdzenie rozkazu: NET  
Ten komunikat informuje, że przyszło polecenie NET do modułu 
Moduł wyśle do operatora sieci pod nr 4446 SMS o treści: 
ZGODA 48501222333 
Jest to zezwolenie na lokalizację modułu i przesyłanie na każde żądanie użytkownika informacji o 
miejscu jego znajdowania się. 
Operator prześle do użytkownika nr 1 SMS o treści: 
Użytkownik 48501123456 wyraził zgodę na lokalizacje 
Po otrzymaniu potwierdzenia możliwa już jest lokalizacja modułu. 
 

Procedury opisane w punktach 14.1.1. oraz 14.1.2. wykonuje się jednorazowo. Jest to rejestracja 
usługi u operatora i zgoda by system podlegał monitorowaniu przez użytkownika, którego nr karty SIM 
jest 48501222333. 
Uwaga: 
Lokalizację modułu zdefiniowano tylko dla użytkownika 48501222333 

 
3.1.3. Lokalizacja systemu  

Aby zlokalizować moduł użytkownik wysyła sms w treści wpisując “GDZIE nr_telefonu”. Jest to pytanie 
do operatora gdzie znajduje się karta SIM o numerze “nr_telefonu”. Odpowiedź na to zapytanie 
Operator Orange może przesłać albo w postaci SMS albo w postaci MMS. Użytkownik decyduje o 
sposobie przesłania informacji wysyłając zapytanie SMS albo na numer: 7004 wtedy otrzymamy 
informacje tekstową SMS albo na nr: 71004 wtedy otrzymamy informacje graficzną w postaci 
wiadomości MMS. Obie te informacje przedstawią aktualną pozycja modułu.  

Przykład nr 22 lokalizacja modułu z kartą SIM o nr 48501123456 – odpowiedź SMS:  
Wpisz SMS do swojego telefonu o treści:  
GDZIE 48501123456  
Wyślij SMS o powyższej treści na nr 7004 
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Od operatora uzyskasz SMS o treści: 
501123456 znajduje się w okolicy WARSZAWA w poblizu ulic : 
LOMIANSKA, EDWARDA STACHURY, SOBOCKA. 
 
LUB 
 Przykład nr 23 lokalizacja modułu z kartą SIM o nr 48501123456 – odpowiedź MMS:  

 

Wpisz SMS do swojego telefonu o treści:  
GDZIE 48501123456  
Wyślij SMS o powyższej treści na nr 71004 Od operatora 
uzyskasz MMS w postaci:  

501123456 znajduje się w okolicy WARSZAWA w pobliżu ulic : GROCHOWIAKA S. , PELPIŃSKA 
BERENTA. 
 

Uwaga 
Dokładność lokalizacji zależna jest od operatora sieci. 
 

4.    Pobranie bieżących parametrów modułu (Status) 

System umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób ma zdefiniowane swoje nastawy. Te informacje 
dostępne są dla wszystkich użytkowników systemu. Aby pobrać bieżące nastawy należy przesłać SMS 
o treści: IKU#19#. W odpowiedzi moduł prześle 2 wiadomości SMS zawierające następujące 
informacje: 
STATUS : C: Centrum_SMS U1: Numer_abonenta1 U2: Numer_abonenta2 U3:Numer_abonenta3 U4: 
Numer_abonenta4 S: Maska_SMS R: Maska_RING L: Dobowy_limit_SMS E: Stan_opcji_(ECHO) 
przesyłania_wiadomości_na_Numer _abonenta1 K:Numer_badania_stanu_konta  
T: Opcja_czasowej_informacji_o_stanie_konta Y: Opcja_ilościowej_informacji_o_stanie_konta  

 
Przykład nr 24 pobranie statusu modułu 
dla IKU:1234 
 
Treść rozkazu jest następująca:  
1234#14#  
W odpowiedzi moduł prześle komunikat  
STATUS: C:48501200777 U1:48511123456 U2: U3: U4: S:1111 R:1111 L:20  
E:1 K:*124*# T:15 Y:30  
Interpretacja otrzymanej w przykładzie odpowiedzi przedstawia tabela: Uwaga: Przedstawiona 
odpowiedź jest tylko do celów informacyjnych. Ważna jest tylko jej forma i kolejność przedstawionych 
informacji a nie ich treść. Treść komunikatu zależna jest od faktycznych bieżących nastaw jakie są w 
systemie.  

Lp  
Identyfikator 
pola  

Zawartość pola  Opis informacji  

1  STATUS:    
2  C:  48501200777  numer Centrum SMS  

3  U1:  48511123456  numer telefonu użytkownika 1  

4  U2:   Użytkownik nr 2 ni zdefiniowany  

5  U3:   Użytkownik nr 3 ni zdefiniowany  

6  U4:   Użytkownik nr 4 ni zdefiniowany  
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7  S:  1111  MASKA SMS (wiadomości alarmowe SMS będą 
przesyłane do wszystkich zdefiniowanych 
Użytkowników)  

8  R:  1111  MASKA RING (głośne powiadomienie będzie 
przesyłane do wszystkich zdefiniowanych 
Użytkowników)  

9  L:  20  Dobowy limit SMS wynosi 20  

10 E:  1  Opcja przesyłania wiadomości na pierwszy 
telefon aktywna  

11  K:  *124*# Numer badania stanu konta   

12  T:  15  Opcja czasowej informacji o stanie konta aktywna 
(informacja przesyłana co 5 dni)  

13  Y:  30  Opcja ilościowej informacji o stania konta 
aktywna (informacja po wysłaniu 30 SMS)  

 
Tabela nr4 

 
 

5.      Tabela nastaw fabrycznych opcji oraz modyfikacji dokonanych przez 
użytkownika  

   data zmiany:  data zmiany:  

l.p  Treść  
Nastawa 
fabryczna  

zmiana 1  Zmiana 2  

1  Centrum SMS     
2  Nr użytkownika nr 1     
3  Nr użytkownika nr 2     
4  Nr użytkownika nr 3     
5  Nr użytkownika nr 4     
6  Maska SMS  1111    
7  Maska RING  1111    
8  Dobowy limit SMS  20    
9 Numer badania stanu 

konta 
   

10  Stan opcji przesyłania 
wiadomości na 
pierwszy telefon  

1    

11 Opcja ilościowej 
informacji o stania 
konta  

0   

12  Opcja czasowej 
informacji o stanie 
konta  

0    

 
Tabela nr 5 
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6.     Tabela komunikatów fabrycznych oraz modyfikacji dokonanych przez 
użytkownika  

NR 
komuni 
katu  

Przyczyna powstania 
komunikatu  

Fabryczna treść 
komunikatu  

Zmiana 1  Zmiana 2  

1  Nagłówek komunikatu  MODUŁ 
POWIADAMINIA 
MP 01  

  

5  Sieć sprawna  Siec sprawna    

6  Awaria sieci  Alarm: awaria 
sieci  

  

7*  Otwarcie drzwi szafki  Alarm: Otwarcie 
drzwi  

  

8*  Zamkniecie drzwi szafki Zamkniecie drzwi    

13  Zanik zasilania  Alarm: Zanik 
zasilania  

  

14  Powrót zasilania  Powrót zasilania    

 
Tabela nr 6 

 


