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1.1 GSM-2 Przegląd 

Modem GSM-2 to modem GPRS ze zintegrowanym rejestratorem (dane logger) I programem E-Mail. 
Po podłączeniu zewnętrznej sondy poziomu (poziom sensor), GSM-2 staje się kompletnym rejestratorem 
poziomu. Uztkownik nie potrzebuje odtą odwiedzać punktu pomiaru by otrzymać dane pomiarowe 
 
System eliminuje potrzebę istnienia skomplikowanych instalacji jak panele solarne lub akumulatory nie mó-
wiąc o dostarczaniu zasilania kablem – wszystko mieści się w standardowej rurze 2” 
 
Po prostu umieść GSM-2 w rurze i przykryj pokrywą. 
Zasilanie bateryjne zapewnia wieloletnią pracę (do 10 lat!!!) 
 
Wbudowany sensor barometryczny zapewnia niezawodny pomiar poziomu metodą AA (absolut-absolut), co 
pozwala wyeliminować kapilarę z systemu pomiarowego. Oprogramowanie zapewnia ciągłą kompensację 
ciśnienia barometrycznego. 
 
 
Wyjątkową cechą jest wymiana (Obustronna !!!) danych via E-Mail. Oprogramowanie DataManager-2 sczy-
tuje E-Maile lub SMSy I zachowuje dane w bazie danych mySQL. Punkt pomiarowy jest określany poprzez 
numer telefonu (nr karty SIM), z którego przychodzą dane.Ponieważ baza SQL ma charakter open-source 
mozliwe jest przekazywanie danych do kolejnego oprogramowania a więc  integracja z istniejącym syste-
mem zbierania danych. Z bazy danych dane ze wszystkich stacji pomiarowych mogą być wizualizowane, 
exportowane (ASCII, WISKY, GWBASE etc). Również raeporty mogą być sporzadzane bezpośrednio z bazy 
danych a lokalizacja może być wyswietlana poprzez Google Maps. 
Do innych fukcji GSM2 należą alarmowe SMS / E-Mail oraz zdalna konfiguracja modułu GSM-2 via E-Mail 
(bez potrzeby odwiedzania miejsca pomiaru !!!). 
 
 
 
 
 

1.2 GSM-2 cechy i zalety 

 
Ø GSM-Moduł oraz Rejestrator (danelogger) w jednym 
Ø Prosta instalacja (tylko wrzuć do rury w punkcie pomiarowym) 
Ø Mały rozmiar (tylko 48 mm średnicy) 
Ø Niska cena 
Ø Zasilanie bateryjne / niska konsumpcja energii (bateria do 10 lat !!!) 

 
Ø Darmowe oprogramowanie 

 
Ø GSM Quad Band (pokrywa cały glob) 
Ø Połączenie GPRS (tanie połączenie do Internetu) 

 
Ø Wodoodporny (SS 316L) 
Ø Wbudowany barometr (pomiar AA – bez kapilary) 

 
Ø Zdalna konfiguracja 
Ø Interfejs do diagnostyki i konfiguracji 
Ø Różne interfejsy dla sensorów (RS485, SDI 12, napięciowe, impulsowe etc) 
Ø ……. 
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2 Opis ogólny / GSM-2 - Komunikacja 
 

 
 
 

2.1 GSM DataManager 

GSM DataManager to software do zbierania przesłanych danych (z GSM-2 via E-Mail lub SMS) i przecho-
wywania  ich w bazie danych MySQL. 
Funkcjonalność GSM DataManager jest opisana w  instrukcji GSM DataManager. 

2.2 Transfer danych 

Transfer przebiega poprzez e-mail lub/i SMS.  
GSM-2 wysyła  zarejestrowane lub pomierzone dane wg konfigurowalnego interwału. 
Gotowa wiadomość jest wysyłana w ciągu 10 sekund. 
Transfer przebiega w dóch kierunkach: z oraz do (zmiana konfiguracji) GSM-2. 
Skrzynka E-Mail jest używana do przechowywania danych póki program “GSM DataManager” lub GSM-2 ich 
nie sczyta. 
GSM-2 może wysyłać alarmy lub pomiary poprzez SMS. 

2.3 Konfiguracja 

Poczatkowa konfiguracja dokonywana jest na miejscu poprzez połączenie kablem z GSM-2 do PC poprzez  
program GSM-2 Setup.  
Ustawienia są przechowywane w GSM-2 i wysłane do  “GSM DataManager” via E-Mail. Nowa jednostka jest 
rejestrowana automatycznie.  
Późniejsze zmiany w konfiguracji GSM-2 dokonywane są zdalnie w “GSM DataManager” i przesyłane do 
GSM-2 via E-Mail. GSM-2 sprawdza swoja skrzynkę  E-Mail wg konfigurowanego interwału jesli jest dostęp-
na nowa konfiguracja zostaje ona zapisana. 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 

 

2.4 Pomiar / Rejestracja Danych ( Data Logging) 

GSM-2 wg konfigurowanego interwału sprawdza pomiary wszystkich sensorów/kanałów i zapisuje je pamięci 
EEPROM.  
Po konfigurowalnej ilosci zapisanych danych nastepuje ich transfer. 
Fukcje alarmowe są konfigurowalne i wiadmości sa przekazywane natychmiast jeśli warunki alarmu sa speł-
nione. 
 

2.5 Zarządzanie energią 

Jednostka jest w trybie uśpienia (sleep mode) aktywny jest tylko zegar. Do pomiaru zasilanie sensorów załą-
czane jest na krótki czas ( (~5 s) po czym pomiary zostają zapisane a zasilanie ponownie wyłączone. 
By wysłać wiadomość moduł GSM-2 włącza się i wiadomość jest wysyłana w kilka sekund. 
Chociaż to zadanie konsumuje sporą ilość energii, bateria wciąż powinna wystarczyć na wiele lat działania 
dzięki swej dużej pojemności i znikomej upływności. 
Przykładowo: Dla pomiaru 1 raz na minutę i wyyłaniu danych 1 raz na dzień bateria powinna wystarczyć na 
ok. 10 lat !!! 
 
 
 
 
 

3 Wyposażenie minimalne dla rejstracji danych (GSM-Data-Logging) 
 
By zbudować system rejestracji danych potrzeba przynajmniej: 
Ø GSM-2 oraz sondę poziomu (np. PAA-36XW Low Power) 
Ø Kartę SIM (również prepaid) 
Ø PC oraz GSM DataManager Software z podłaczeniem do internetu  
Ø Minimum jedno konto E-Mail (dostępne dla sieci GSM via SMTP/POP) 
Ø GSM-Setup Software oraz kabel K103-A (RS232)  K104-A (USB) 
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4 GSM-2 Hardware 
 

4.1 GSM-2 - obudowa 

 

 
 

 
 

1. Konektor anteny SMA (F) 
2. Otwory (do wyciągania i odpływowe wody) 
3. Interfejs do PC z zatyczką ochronną 
4. Otwór referencyjny dla barometru 
5. Dławik PG 

 
 

4.2 GSM-2 Akcessoria (dostarczone z GSM-2) 

 
1. Antena z wtyczką SMA plug (m) 
2. Silica gel  
3. 2 uszczelki o różnych średnicach 
4. Dławik PG 
5. Pierścień Segera 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 

1 

2 
3 
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5 

1 
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4.3 Otwieranie i zamykanie obudowy GSM-2 

 
Otwieranie 
By otworzyć GSM-2 po prostu popchnij część wewnetrzną (tłok) od strony dławika.. 
 
 

 
 
 
Zamykanie 
Aby zamknąć popchnij część wewnetrzną (tłok) w przeciwnym kierunku do oporu. 
Upewnij się, że tłok jest całkowicie wewnątrz a otwory u góry całkowicie odsłonięte – zapewniają one odpro-
wadzenie ewentualnej wody.  
 
Torebeczka Silica Gel (absorbent wilgoci) służy do ochrony czułych elementów elektroniki wewnątrz modułu. 
Umieść ją pomiędzy dławikiem a płytkami elektroniki wewnątrz obudowy.    
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4.4 Wnętrze GSM-2 

 

 
 

1. Bateria 
2. Wtyczka baterii 
3. Otwór na kartę SIM 
4. Wskaźniki diagnostyczne LED 
5. Konektor dla sensorów 
6. Silica gel  
7. Dławik PG 

 
 

4.5 Karta SIM 

Tak jak w telefonie karta SIM jest niezbędna do transferu danych. Zalecamy stosowanie kart prepaid card. W 
ten sposób w przypadku niewłaściwej konfiguracji nie będziemy narażeni na duże koszty a jedynie na ponie-
sienie kosztów równych nominałowi karty. Przed startem, wszelkie SMSy powinny zostać usunięte z karty 
SIM (zarówno wysłane jak i odebrane).   
 
Upewnij się, że zawsze jest wystarczająca ilość pieniędzy na karcie. Informacje o sposobach doładowania 
konta uzyskasz u swojego operatora. 
 
 
 

 
Włóż karte SIM  
Kartę SIM wkładaj i wyciagaj tylko gdy bateria jest odłączona! 
 
Wepchnij kartę aż się zablokuje. 
 
 
 
 

        
Wyjmij kartę SIM  
 
By wyjąć kartę przesuń blokadę w lewo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 6 7 5 4 2 3 
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4.6 Podłączanie i wymiana baterii 

 

 
 
Podłączenie baterii polega na wpieciu czarnej wtyczki, upewnij się, że zapadka wtyczki jest do dołu! 
Po podłaczeniu baterii umieść ją w obejmach. 
 
 

4.7 Podłączenie anteny 

 
Wkręć antenę w odpowiednie gniazdo (SMA) u góry obudowy 
(tłoka). Upewnij się , że jest wystarczająco mocno dokrecona.  
 
Antena dostarczana jest z uszczelką.  
Jeśli używasz innej anteny niz dostarczona również zastosuj 
uszczelkę. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zapadka do 
dołu 
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4.8 Gniazdo adaptera / Podłączanie sondy poziomu 

 
Złącze do podłączenia sensorów umieszczone jest u dołu obudowy GSM-2. 
 
By podłączyć sensory potrzebne jest gniazdo dławika. Przeprowadź kabel sensora przez wszystkie części 
dławika i podłącz przewody do odpowiednich pinów złącza dla sensorów (zielona listwa) 
 

 
 
 
Ponieważ cały ciężar sondy poziomu i kabla będzię przeniesiony przez dławik musi on być zakrecony odpo-
wiednio mocno. 
 
W zestawie dołączono dwie uszczelki o różnych srednicach dla różnych średnic kabla. 
 
Jeśli używana jest sonda poziomu z kapilarą (czujnik ciśnienia względnego) należy ja połączyć wwenatrz 
poprzez trójnik z przyłaczem do barometru, aby zapewnić dostęp ciśnienia atmosferycznego. 
Upewnij się, że obudowa jest szczelnie zmontowana. 
 
 

 
Torebeczka Silica Gel (absorbent wilgoci) służy do 
ochrony czułych elementów elektroniki wewnątrz 
modułu. Umieść ją pomiędzy dławikiem a płytkami 
elektroniki wewnątrz obudowy.    
 
 
Pierścień Segera jest montowany po wewnetrznej 
stronie dławika PG i zabezpiecza przed odkręceniem 
złącza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pierscień 

Silica Gel 

Uszczelka 

Dławik PG Rurka Barometru 
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5 Zabezpieczenie GSM-2 
 
Zabezpieczenie (pokrywa Lock Unit) dla GSM-2 oraz anteny pasuje do rury 2“ i stanowi wyposażenie opcjo-
nalne. 
 
 

 
 
 
 

6 Trwałość baterii 
 
Wartość wyswietlana w GSM-Setup oraz  DataManager to pojemność baterii skalkulowana jako % pozosta-
jącej objętości. Jeśli wartość jest <15% zalecamy wymianę baterii. Po wymianie wskaźnik powinien pokazy-
wać wartość 99%. UWAGA! Zmiana baterii lub jej odłaczenie skutkuje ustawieniem wskaźnika na 99% 
! Dlatego bateria powinna być odłączana tylko w przypadku jej wymiany.  
 
Obliczony czas w tabeli pokazuje jak długo wytrzyma bateria w danych warukach pracy. 
Tabela powinna być wskaźnikiem dla odpowiedniego zaprogramowania urządzenia. 
Kalkulacji dokonano dla następujących warunków: 
Temperatura :  Szwajcaria –20°C / 40°C 
Transfer GSM  : Dobra jakość sygnału / Łącze GPRS  
 

  Interwał pomiaru Interwał przesyłu danych  

via E-mail 

Czas życia baterii (obllczony) 

A --- 24 h > 10 lat 

B 1 h 24 h > 5 lat 

C --- 1 h 3 lat 

D 1 min. 1 h 1,6 lat 

 
Obliczone wartości czasu życia baterii sa jedynie kalkulacjami i mogą się różnić w rzeczywistości w 
zależności od rzeczywistych warunków ( temperatura, czas przechowywania) . Baterie również sie 
samorozładowują, zalecanym czasem wymiany beterii jest 5 lat. 
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7 Przyłącza dla sensorów 
 

7.1 Piny-Tabela 

1. RS485-A 
2. RS485-B 
3. Wejście przekaźnikowe  wejście1) 
4. Wejście przekaźnikowe  wejście2) 
5. GND 
6. GND Wejście napięciowe 
7. Wejście napięciowe 2 (0…2,5V) 
8. Zasilanie 3,7 Volt (zawsze wł.) 
9. Zasilanie 12 Volt (włączane) max. 20 mA 
10. Zasilanie 5 Volt (włączane) max. 10 mA 
11. Zasilanie 3,7 Volt (właczane) max. 60mA 
12. GND 
13. SDI12  
14. Wejście napięciowe 1 (0…2,5V) 

 
 

7.2 Zasilanie 

Urządzenia zewnętrzne zasilane mogą być różnymi napięciami. 
Zasilanie ijest włączone gdy GSM-2 sczytuje podłączone urządzenia. 
Można wybrać różne programy zasilania z menu GSM-Setup. 
 
OFF  Brak zasilania podczas pomiarów. 
12 V  12 Volt aktywny podczas pomiarów (Pin 9) 
5 V  5 Volt aktywny podczas pomiarów  (Pin 10) 
3.7 V  3.7 Volt (Bateria) aktywny podczas pomiarów  (Pin 11) 
ALL ON Wszystkie zasilania aktywne podczas pomiarów  
 
Urzadzenie wymagajace ciagłego zasilania  (always on), 
może być podłączone do Pin 8. 
 
 

7.3 RS485 dla sensorów 

RS485 umożliwia komunikację z cyfrowymi instrumentami 
KELLER'a (przetworniki, rejestratory). 
Połącz RS485 A (Pin 1) i RS485 B (Pin 2) z instrumentem. 
Pomiar bedzie mial miejsce z wybranym interwałem. Zasilanie 
jet włączane na 1 sekundę przed pomiarem.  Wartości 
(kanały 0…5) są sczytywane i obrabiane w  GSM-2. 
Po pomiarach zasilanie jest wyłączane. 
 
Można podłaczyć do 5 przetworników serii 30 (36X, 33X) do 
jednego GSM-2 po wybraniu “Type 6” i w ustawieniach GSM-2 Setup. 
W tym przypadku należy każdy przetwornik skonfigurować z adresem od 1 to 5. 
 
Zalecamy stosowanie przetworników cyfrowych KELLER'a (Seria 30) w wersji Low-Power aby za-
pewnić niskie zuzycie baterii (w tym przypadku wybierz zasilanie 3,7V). 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
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7.4 Wejście napięciowe 

Wejścia napieciowe (Pin 7 & 14) mierza sygnały sensorów  z akresie 0 … 2,5 Volt. 
Użyj odpowiedniego styku GND wejście napięciowe (Pin 6) 
 
 

7.5 Wejście przekaźnikowe 1  (wej. Alarm ) 

Wejście przekaźnikowe  1  (Pin 3) jest normalnie 
zamknięte (NC), do monitorowania styku, gdy 
funkcja alarmowa jest włączona GSM-2 testuje 
wejście to co sekundę i jesli styk jest otwarty wy-
syła alarm natychmiast. Po tej wiadomości alar-
mowej, styk jest testowany (a wiadomość alar-
mowa wysłana) w wybranym interwale.  
 
Alarm jest wysyłany maksymalnie X razy (X - wartość wybieralna). 
Jeśli status wejścia jest testowany i zmienił się z otwartego (alarm) do 
zamkniętego (brak alarmu),  interwał testowania wraca do interwału raz na 
sekundę. Jeśli warunki alarmu zostaną ponownie wykryte alarm zostaje 
wysłany ponownie maksymalnie X razy. 
 
 
 
 
 
 

7.6 Wejście przekaźnikowe 2 (wej. 
impulsowe) 

Wejście przekaźnikowe  2  (Pin 4) to wejście 
licznika impulsów. Służy do przyłączenia 
urzadzeń zewnetrznych z wyjściem impulsowym 
(przepływomierz, deszczomierz etc)  
 
Konfiguracja 
By włączyć funkcję wejścia impulsowego idź do  
GSM-2 i wybierz  “Type 6” w ustawieniach  
Hardware ( Hardware Ustawienia).  
Wybierz “Puls Inp”. w kanałach pomiarowych 
(“Measuring kanałs”). 
 
Połączenie 
Połącz wyjście przekaźnikowe do wejścia przekaźnikowego 1 (Pin 4) i GND (Pin 5). 
 
Funkcja 
Licznik zlicza każdy impuls (zwarte wejście przekaźnikowe). Minimalny czas 
zliczania to 1 sekunda. Wiecej niż 1 impuls w ciagu 1 sekundy zwiększy licznik 
o 1 ! 
Wartości zliczone są zapisywane wg interwału pomiaru. Po zapisaniu licznika, 
licznik ustawiany jest na zero. To pozwala przykładowo użytkownikowi na 
pomiar ilości opadu w określonym czasie (interwał pomiaru). 
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7.7 SDI12 interfejs komunikacyjny dla sond YSI 6 Series   

Interfejs SDI12 służy do komunikacji z sondami YSI serii 6. 
Sondy YSI muszą być skonfigurowane przed  podłączeniem do GSM-2. 
 
Konfiguracja: 
Opis Ustawienia 
  

Interfejs 1200 Baud / / dane-Bits / Parity Even / 1 Stop-Bit 
  
SDI12 Address 0 
Kanały / Wartości 10 ( max 10 kanałów jest sczytywanych z  YSI) 
Czas pomiaru (Max czas dla pomiaru) 100 sekund 
Czas/ dane Wyłącz raport czasu (czas report) w menu sensora 
 
Połączenie 
GSM-2 YSI 6  
  

GND (12) MS-8 Pin B 
SDI12 interfejs komunikacyjny (13) MS-8 Pin F 
YSI musi być zasilany ze swojej baterii (nie podłączaj zasilania z GSM-2 do YSI) 
 
Ustawienia w GSM-2 Setup 

1. Wybierz  “Type 7” w Ustawieniach Hardware  (Hardware Ustawienia) 
2. Wybierz kanały do transmisji.  Kanały są zapisywane w GSM-2 w tym samym poleceniu gdy są 

sczytywane i przekazywane z sensora YSI. Maksymalna ilość wartości to 10.  
3. GSM-2 włączy zasilanie zewnetrzne (5V) podczas komunikacji z YSI (bez wzgledu na dokonany 

wybór w GSM-2 setup). Jeśli potrzebne jest zasilanie dla innych sensorów zewnętrznych wybierz 
odpowiednie, w przeciwnym wypadku wybierz OFF. 
 

 

1 

2 

3 
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8 Proces pomiaru i czas 
 
Zasilanie 

• Zasilanie jest włączone 1 sekundę przed pomiarem.  
• Zasilanie jest włączone podczas pomiaru.  
• Zasilanie jest wyłączane 1 sekundę po pomiarze.  

 
 
Odczyt RS485 
Wartości z podłączonych przetworników są sczytywane w ciągu ~0,2 sekund. Jeśli wystąpi błąd komunikacji 
komenda jest powtarzana 5 razy z pauzą pomiędzy komendami 0,2 sekundy. 
Adres komunikacji jest ustawiony na 250 w przypadku podłączenia tylko 1 przetwornika. Dla konfiguracji z 5 
przetwornikami adres jest 1…5. 
 
 
SDI12 
Pomiar następuje po odczytaniu wejścia napięciowego. Pomiar może zająć do 100 sekund (zależnie od kon-
figuracji i typu sensora  YSI). 
 
 
Diagram czasowy dla następujacej konfiguracji: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasilanie włączone 

Odczyt RS485 

Odczyt  baro/temp  

~ 1 s 

~ 0.1 s 

Time 

Odczyt wej. napieciowe-
go 

~ 1 s 

~ 0.1 s 

~ 0.1 s 
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9 Instalacja  w punkcie pomiarowym (opcja z pokrywą Lock-Unit) 
 

Zamontuj pokrywę lock-unit  w punkcie pomiarowym. 
 
Pokrywa z ochroną anteny montowana jest od góry i pasuje do rur 
2“. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Przygotuj dane instalacyjne 
 
Ø Aktualny poziom wody (zmierzony ręcznie) 
Ø Nazwa sieci i lokalizacji 
Ø Pozycja lokalizacji (szer., dł. geograficzna i wys. npm) 
Ø Pozycja skraju studni npm 
Ø Głębokość instalacji sensora poziomu 

 
Te dane instalacyjne wprowadzone są do software'u GSM-Setup i 
później przesłane do GSM-DataManager. 
 

 
 

2. Włóż GSM-2  
 
Włóż moduł wraz z odpowiednim sensorem poziomu o odmierzonej 
długosci kabla do przygotowanej rury z pokrywą. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 3. Skonfiguruj moduł GSM-2 poprzez GSM-Setup. 
 
Podłącz GSM-2 do PC i skonfiguruj poprzez GSM-Setup. 
Konfiguracja izostanie wysłana via E-Mail do GSM-2 DataManager, 
gdzie nowa lokalizacja zostanie automatycznie zarejestrowana. 
Upewnij się, że E-Mail został wysłany. Sprawdź również jakość 
sygnału (zasięg) i aktualne pomiary. 
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4. Zamknij pokrywę 
 
Antena powinna pasować i ukryć się pod pokrywą. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5. Zablokuj pokrywę 
 
Zablokuj pokrywę jak pokazano na obrazku przy pomocy klucza 
imbusowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Instalacja jest zakończona 
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10 GSM Setup opis 

10.1 Przegląd 

 
 

Numer Opis Wyjaśnienie / funkcja 

1 Wybór języka Wybierz język 

2 Szeregowy port komunikacyjny Wybierz odpowiedni nr portu 

3 Przycisk Sczytaj Konfigurację Naciśnij przycisk Sczytaj Konfigurację by połączyć się z 
urządzeniem 

4 Przycisk Zapisz Konfigurację Naciśnij przycisk Zapisz Konfigurację by zapisać 
konfigurację  do urządzenia 

5 Otwórz plik konfiguracyjny Naciśnij przycisk aby otworzyć istniejącą konfigurację 
(uprzednio zapisaną) modułu GSM2. 

6 Zapisz konfigurację Naciśnij przycisk  by zapisać wszystkie ustawienia do 
pliku konfiguracyjnego. 

7  “Ustaw czas GSM do czasu PC przy Zapisz Konfigurację” Odchacz “ptaszka”  -> zegar  modułu GSM 
automatycznie zsynhronizuje się z zegarem PC po 
naciśnięciu klawisza Zapisz Konfigurację -> zobacz 
numer #4 

8 Wybór czasu i daty oraz pole edycji Możesz manualnie ustawić datę przez wybór lub edycję 
pól. 

9 Przycisk Teraz Naciśnij by uzyskać aktualny czas z PC i wyswietlić go. 

10 Przycisk Zapisz Czas Naciśnij by zapis datę I czas do urządzenia. Przycisk 
może byc nieaktywnyzgodnie ze stanem “ptaszka” 
numer #7 

11 Przycisk sczytaj czas Naciśnij by uzyskać aktualny czas z urzadzenia. 

7 

2 

3 
4 

5 
6 

1 
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10.2 Następna Akcja / Interwał 

 
Jest kilka wybieralnych funkcji. Po kliknieciu wyświetlaja się odpowiednie karty. Większość funkcji zawiera  
informację czasową: Następna Akcja / Interwał. 
Wszystkie funkcje mogą działać wg różnych interwałów i w różnych czasach. 
 
Wiadomości wysyłane są (wybieralne) via E-Mail lub SMS. Numer odbiorcy (SMS) lub adres E-Mail (jest wy-
bieralny w każdej z funkcji. 
 
 

 
 

Numer Opis Wyjaśnienie / Funkcja 

1 Następna Akcja Wybierz datę i czas kiedy zadanie ma być 
wykonane po raz pierwszy.  

2 Interwał Wprowadź interwał, wg którego zadanie będzie 
realizowane. 

3 Wyślij SMS do Numeru Odhacz “ptaszka” Wyślij SMS do Numeru. 
Pole edycji poniżej prezentuje nr tel., gdzie SMSy 
będą wysyłane. 

4 Wyślij E-Mail na adres Odhacz “ptaszka” Wyślij E-Mail na adres. 
Pole edycji poniżej prezentuje adres., gdzie E-
maile będą wysyłane. 

 
 

2 1 

3 4 
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10.3 Ustawienia 

  

 
Numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

1 Aktywne Funkcje Aktywuje wskazane funkcje   
(np “Pomiar” ->  GSM2 wysyła dane pomiarowe wg ustawionego 
interwału) 

2 Kanały pomiarowe Aktywuje wymagane kanały, które powinny być 
mierzone i zapisane.  
P1-P Baro  -> Różnica ciśnień P1 (np. Woda) – Pbaro 
(barometr GSM2) 
P1        → Sonda poziomu  
                  [ciśnienie / bar] 
P2        → Drugi sensor ciśnienia  
                  [ciśnienie / bar] (np dla urządzeń  AA jako barometr) 
T          → Temperatura z  PT100/ P1000   
                  [temperatura / °C] 
                  (dostępny zależnie od zastosowanego przetwornika ciśnienia) 
TOB1   → Temperatura z sensora poziomu P1  
                  [temperatura / °C] 
                  (temperatura mostka czujnika cisnienia P1) 
TOB2    → emperatura z sensora poziomu P2  
                  [temperatura / °C] 
P Baro   → Ciśnienie Barometryczne (GSM-2)  
                  [ciśnienie / bar] 
T Baro   → Temperatura powietrza (GSM-2) 
                  [temperatura / °C] 
Analog1 → Wej. napieciowe 1 (0…2,5 Volt)  
                  [napięcie / V] 
Analog2 → Wej. napieciowe 2 (0…2,5 Volt)  
                  [napięcie / V] 
P1 (X)     → sensor ciśnienia (lub poziomu) z  adresem BUS-(X) 
 

3 Podłączone Urządzenia /Typ Wybierz typ podłączonego sensora 
Wybierz zasilanie dla podłączonego urzadzenia. 

4   Numer Telefonu ID Wprowadź numer karty SIM użytej w module 
GSM – identyfikuje ona moduł GSM. 

5 SMS Service Center Nr tel. do SMS service center operatora. 
Konieczne jest wpisanie tego nr  do wysyłania 
SMS przez moduł GSM 

7 2 

3 

4 

5 
6 

1 

8 9 10 
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Numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

6 Kod Pin  Kod Pin karty SIM. 

Jeśli PIN jest nieaktywny zostaw to pole puste. 

7 Ilość znaków używanych w SMS SMS posiada ograniczenie do 160 znaków. Ilość 
znaków użytych do przekazania 1 wartości 
pomiarowej może być zmieniany.  

8 Opcje SMS  Moduł umożliwia wysyłanie SMS do innych 
niezależnych nr telefonu. Opcja “Ten Sam Nr Dla 
Wszystkich” synchronizuje wszystkie pola edycji 
do wprowadzonego nr telefonu.  

9 Opcje adresów E-Mail   E-Mail ma ograniczenie do  2900 znaków 
(10 znaków /wartość ).  

10  “Ten Sam Czas Dla Wszystkich Zdarzeń” Moduł może  wysyłać wiadomości w różnym 
czasie i z rożnymi interwałami. Opcja “Ten Sam 
Czas Dla Wszystkich Zdarzeń” synchronizuje 
czas z wprowadzonymi czasami w polach edycji. 
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10.3.1 Ustawienia Hardware podłączonych urządzeń 
 

Podłączone urządzenie(a) / Typ Objaśnienie 
  
Type(0)  RS485 Ø 1przetwornik/ sensor poziomu z adresem BUS 250 

podłączony do interfejsu RS485 
Type(1)  RS485 & 2 Dig.Inp Ø 1przetwornik/ sensor poziomu z adresem BUS 250 

podłączony do interfejsu RS485 
Ø wejście cyfrowe może być użyte do alarmu 

Type(2)  RS485 & Baro (P1-P2) & Dig.Inp.1 Ø 1przetwornik/ sensor poziomu z adresem BUS 250 
podłączony do interfejsu RS485  

Ø Barometr i sensor temperatur dostępny w GSM-2  
Ø CH0 oblicza P1-P2 
Ø wejście cyfrowe może być użyte do alarmu 

Type(3)  RS485 & Baro (P1-PB) & Dig.Inp.1 Ø 1przetwornik/ sensor poziomu z adresem BUS 250 
podłączony do interfejsu RS484  

Ø Barometr i sensor temperatur dostępny w GSM-2  
Ø CH0 oblicza P1-PB (PBaro) 
Ø wejście cyfrowe może być użyte do alarmu 

Type(4)  RS485 & Baro (P1-P2) & Dig.Inp.1 & Volt.Input Ø 1przetwornik/ sensor poziomu z adresem BUS 250 
podłączony do interfejsu RS485  

Ø Barometr i sensor temperatur dostępny w GSM-2  
Ø CH0 oblicza P1-P2 
Ø Wejście cyfrowe może być użyte do alarmu 
Ø Wejścia napięciowe dostępne 

Type(5)  RS485 & Baro (P1-PB) & Dig.Inp.1 & Volt.Input Ø 1przetwornik/ sensor poziomu z adresem BUS 250 
podłączony do interfejsu RS485  

Ø Barometr i sensor temperatur dostępny w GSM-2  
Ø CH0 oblicza P1-PB (PBaro) 
Ø Wejście cyfrowe może być użyte do alarmu 
Ø Wejścia napięciowe dostępne 

Type(6)  RS485 (5x) & Baro (P1-P2) & Dig.Inp.1/2= Pulse & 
Volt.Input 

Ø Pięć przetworników / sensorów poziomu z adresem 
BUS 1…5 podłączonych do interfejsu RS485 

Ø Barometr i sensor temperatur dostępny w GSM-2  
Ø CH0 i oblicza P1-P2 z addresu 1 (jeśli dostępny) 
Ø Wejście cyfrowe 1 może być użyte do alarmu 
Ø Wejście cyfrowe 2 może być użyte jako licznik 

impulsów 
Ø Wejścia napięciowe dostępne 

Type(7)  SDI12 & Baro & Dig.Inp.1 & Volt.Input Ø CH0 niedostępny 
Ø Barometr i sensor temperatur dostępny w GSM-2  
Ø Wejścia napięciowe dostępne 
Ø  interfejs SDI12 dla sensora YSI  

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 

 

10.4 Pomiar 

 
 

Numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

1 Wyślij SMS na Numer: Aktywuje transfer SMS. 
Pole edycji pokazuje nr tel., gdzie wysyłane są SMSy 

2 Wyślij SMS po X pomiarach 1 SMS może zawierać kilka pomiarów 
przeprowadzonych wg ustawionego interwału. 
Wprowadzony nr specyfikuje ilość pomiarów w SMS.     
*1 

3 Wysyłanie E-Mail na adres: Aktywuje transfer E-Mail.  
Pole edycji poniżej  pokazuje adress E-Mail  gdzie 
wysyłane są E-maile. 

4 Wyślij E-Mail po X pomiarach 1 E-Mail może zawierać kilka pomiarów 
przeprowadzonych wg ustawionego interwału. 
Wprowadzony nr specyfikuje ilość pomiarów w E-Mailu. 

5 Tekst użytkownika Dowolny tekst przesłany z pomiarami  
(może być użyty jako identyfikacja typu wiadomości).  

Opcja 6…15 dostępna tylko dla GSM-2 wersja software  ≥ 09.48 

6 Transfer Zarejestrowanych Danych (E-Mail) 
oraz Rejestr Zdarzeń 

Jesli nieaktywny, dana (wartość) jest transferowana w  
formacie tekstowym.  

Jesli aktywny, dana  jest transferowana w  formacie  
binarnym (base64) format a Rejestr Zdarzeń jest możliwy 

7 Metoda Detekcji Zdarzenia Różne metody pomiaru i zapisu danych. 

8 Kanał Zdarzenia Wybierz kanał uzywany do testowania warunków 
zdarzenia. 

9 Wartość zdarzenia-Val 1 Wartość zdarzenia 1 

2 

3 

4 

5 

1 

6 

7 8 9 10 11 

12 
13 14 15 
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Numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

10 Wartość zdarzenia-Val 2 Wartość zdarzenia 2 

11 Wartość zdarzenia-Val 3 Event wartość3 

12 Y (ilość E-Maili z danymi zarejestrowanymi) E-Mail(e ) sa wysyłane jeśli zebrano dosyć danych dla 
ilości Y  E-Maili.     *1 

13 Następna akcja Wybierz datę i czas kiedy zadanie ma być wykonane po 
raz pierwszy.  

14 Interwał detekcji zdarzenia Wprowadź interwał, wg którego dokonywany jest pomiar i 
testowane są warunki zdarzenia (test, czy zdarzenie ma 
miejsce czy nie). 

15 Interwał przy zdarzeniu ( interwał zapisu) Wprowadź interwał, wg którego dokonywany jest pomiar i 
i zapisywane są wartości (w warunkach wystapienia 
zdarzenia). 

 
*1 Jeśli transfer rekordów jest włączony, transfer ma miejsce gdy jeden z warunków (#4 lub #12) jest        
             spełniony.  

To znaczy: 
- wykonano (X) pomiarów 
- jest ilość danych dla (Y) E-Mail(i)  
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10.4.1 Rejestr Zdarzeń Opis 

 
Brak zdarzenia 
Transfer danych rejestrowanych (rekordów) jest aktywny, dane są zbierane wg stałego interwału. 
 
Wł. przy Val 1, Wył. przy Val 2 
- Gdy Val1 ≥ Val2 zapis odpowiednio powyżej pewnego poziomu.  
Zapis zachodzi gdy wartość zmierzona wybranego kanału (#8) jest > Val1, póki wartość zmierzona jest < Val2. (histereza 
= Val1-Val2). 
Jesli warunek jest niespełniony, the warunek jest sprawdzany wg “ Interwału Wykrywania Zdarzeń” (#14)  a dane nie są 
zapisywane. 
Jesli warunek jest spełniony, interwał pomiaru zmienia się do to “Interwał Przy Zdarzeniu (Interwał Zapisu, #15)” i wg 
tego interwału the dane są również zapisywane. 
 
- GdyVal1 < Val2 zapis odpowiednio poniżej pewnego poziomu  
Zapis zachodzi gdy wartość zmierzona wybranego kanału (#8) jest < Val1, póki wartość zmierzona jest > Val2. (histereza 
= Val2-Val1). 
Jesli warunek jest niespełniony, the warunek jest sprawdzany wg “ Interwału Wykrywania Zdarzeń” a dane nie są zapi-
sywane. 
Jesli warunek jest spełniony, interwał pomiaru zmienia się do to “Interwał Przy Zdarzeniu (Interwał Zapisu, #15)” i wg 
tego interwału the dane są również zapisywane. 
 
 

 
 
 
Zapis gdy delta CH > Val 3 
Zapis ma miejsce wg “Interwału Przy Zdarzeniu (Interwał Zapisu, #15)” a dane sa zapisywane gdy wartość zmierzona 
jest > o “Zdarzenie-Val 3” od ostatniej zarejestrowanej wartości. 
 

 

Zapis gdy Dela Ch>Val 

= wart. mierzone 

= pomiar odniesienia 
= zapis 

Wł. Gdy Ch<Val1, Wył. Gdy Ch>Val2 

= zapis = zapis 
= wart. mierzone = wart. mierzone 

Wł. Gdy Ch>Val1, Wył. Gdy Ch<Val2 
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10.5 GPRS Ustawienia 

 

 
numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

1 GPRS Ustawienia APN  = Access Point Name  
Wpisz właściwy APN (Access Point Name) Ustawienia te się 
róznią i zależą od operatora. Ustawienia te mozna znaleźć na 
stronie www operatora..  

2 Konto E-Mail  By otrzymać E-Maile, the GSM-2 potrzebuje konta 
POP3 . Sa dwa ważne elementy konfiguracji: User ID 
(ID użytkownika) wraz z odpowiednim hasłem.   

3 SMTP-Server Maile wychodzące wysyłane są via SMTP-Server. 
Potrzebne jest ważne URL dla serwera SMTP. 
Zazwyczaj używany jest port 25. 

4 POP3-Server Maile przychodzące odbierane są via POP3-Server. 
Potrzebne jest ważne URL dla serwera POP3. 
Zazwyczaj używany jest port 110. 

5 Inny Login Zależnie od operatora wymagane są różne sposoby 
autoryzacji dla serwera POP i SMTP. Aktywuj tę 
funkcję gdy inne loginy i hasła są wymagane. 

6 Transfer danych via SSL-Protocol Zależnie od operatora, może być potrzebny protokół 
SSL (Transfer danych via SSL-Protocol). 
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10.6 Info o Lokalizacji i konfiguracja poziomu wody 

 
 

numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

1 Lokalizacja Można zdefiniować nazwę sieci. Sieć pomaga 
zorganizować lokalizacje pomiarowe. “ 
“Nazwa sieci” pozwala zdefiniować nazwę  lokalizacji 
pomiarowej.  

(przykładowo : sieć: Poznań --> lokalizacja: Dębiec → 
poszczególne stacje GSM-2 (nr karty SIM)) 

2 Pozycja Wiąże koordynaty (szer., dł., wys. npm) do lokalizacji 
pomiarowej.  

3 Konfiguracja poziomu wody Umożliwia konfigurację poziomu wody. Pojawia się 
graficzny interfejs użytkownika (4). 

4 Konfiguracja poziomu wody Te ustawienia są potrzebne do kalkulacji poziomu wody 
(np przez GSM DataManager). 

 
 

2 
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10.7 Error / State 

 
 

numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

1 GSM Stan To okno aktualizuje sie co sekundę I wskazuje stan 
GSM-2.  

2 Stan Błędów Lista błędów 

3 Wyślij Info-SMS lub Email konfiguracjyjny  By przetestować transfer SMS, nacisnij przycisk i 
sprawdź czy wiadomość została wysłana bez błędów 

4 Wyślij Email konfiguracyjny  By przetestować transfer  E-Mail Iub by wysłać  Email 
konfiguracyjny do odpowiedniego odbiorcy, nacisnij 
przycisk i sprawdź czy wiadomość została wysłana bez 
błędów. 

5 Wyślij  dane pomiarowe By wysłać aktualnie zapisane w GSM-2  dane  (przed 
zmianą konfiguracji), naciśnij ten przycisk.. 

6 Wartość aktualna  Wszystkie wartości aktualne są wyświetlone. Jeśli 
chcesz zainicjować pomiar nacisnij przycisk “Pomiar”.  
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10.8 Sprawdź E-Mail / SMS 

 

 
 

numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

1 Sprawdź SMS Gdy aktywny, SMSy są sprawdzane wg ustawionego 
interwału. 

2 Sprawdź E-Mail Gdy aktywny, E-Maile są sprawdzane (sciągniete) wg 
ustawionego interwału.  

3 SMS hasło Wprowadź hasło. Tylko te wiadomości (SMS), które  
zaczynaja się od tego hasła uruchomią funkcje GSM-2 , 
(ważne!).  

4 Komendy wspomagane Wymienione znaki wspomagają opisane komendy. Jeśli 
znak jest przesłany z jakiegokolwiek tel. komórkowego 
do GSM-2, GSM-2 wykonuje odpowiednie zadanie.  

Przykładowo: wyślij SMS z tekstem “hasło” do GSM-2. 
Po sprawdzeniu SMS, GSM-2 zwróci SMS do nadawcy 
z aktualnymi pomiarami. 

5 Tekst Każdy tekst przsłany z odpowiedzią SMS na komendę  
“?”.  
(może służyć jako identyfikacja typu wiadomości).  
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10.9 Alarm 

 

 
 

numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

1 Wyślij SMS na numer Gdy aktywny, zostaje wysłany SMS z alarmem. 

2 Wyślij E-Mail na numer Gdy aktywny, zostaje wysłany E-Mail z alarmem. 

3 Kanał Alarmowy  Wybierz kanał, który jest sprawdzany. 

4 Typ Alarmu  Możliwe są logiki: On/Off z histerezą, zmiana przy 
wartości (Delta/Czas: ciśnienie lub temperatura 
zmieniają się pomiedzy dwoma pomiarami) lub inne  
funckcje. 

5 Wyślij SMS Alarmowy -X - razy Określa jak często SMS jest wysyłany gdy waruneki 
alrmu są spełnione (tylko z alarmem On/Off) 

6 Wartość Wł. (ON) Alarm  Wartość właczenia wejścia przekaźnikowego ((tylko dla 
alarmu On/Off) 

7 Wartość Wył. (OFF) Alarm  Wartość wyłaczenia wejścia przekaźnikowego ((tylko 
dla alarmu On/Off) 

8 Wartość dla Alarmu (zmiana przez interwał) Wartość minimum aby uruchomic alarm, przy której 
parametr musiał się zmienić od ostaniego alarmu.  
Parametr musi być wyspecyfikowany jak wartość 
dodatnia. Wartość ta później odnosi się zarówno do 
dodatnich jak I ujemnych zmian o tą wielkość.. 

9 Alarm Tekst Każdy tekst przesłany wraz z wiadomością alarmową.  
(może służyć jako identyfikacja typu wiadomości).  
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10.10 Info 

 

 
 

Numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

1 Wyślij SMS na numer Gdy aktywny, zostaje wysłany SMS z wiadomością 
systemowa. 

2 Wyślij E-Mail na numer Gdy aktywny, zostaje wysłany E-Mail konfiguracją 
systemu. 
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10.11 Data Connection 

 

 
 

Numer Opis Objaśnienie / Funkcja 

1 Numer zwrotny Wprowadź numer modemu, z którym chcesz nawiązać 
kontakt. 

2 Protokół Modemu  Protokół  używany przez modem, z którym chcesz 
nawiązać kontakt. 
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11 Przechowywanie danych / Pamięć Rekordów 
Opcja dostępna w urzadzeniach GSM-2 z wersją softwareu  ≥ 09.48 

11.1 Bezpieczeństwo danych 

Wszystkie wartości mierzone są przechowywane w pamięci  EEPROM GSM-2 i przesyłane automatycznie 
via E-Mail lub SMS. 
Pamięć jest zorganiowana jako pamięć kołowa, oznacza to, że najnowsze dane są dostępne, podczas gdy 
najstarsze zostają nadpisane w przypadku braku miejsca w pamieci. 
Opcjonalnie dane można sczytać poprzez kabel (K014A) i oprogramowanie Logger 5 bezposrednio z GSM-2 
na PC. 
 

11.2 Objętość pamięci 

Tabela pokazuje ile danych jest w stanie pomieścić pamięć GSM-2. 
 

 

Interwał   Ilość wartości  
pomiarowych/kanał  

 Ilość  
Kanałów    

Czas zapisu 
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11.3 Jak sczytać dane bezpośrednio z  GSM-2 przez kabel. 

1. Podłącz GSM-2 do interfejsu i uruchom program Logger 5 na PC 
 
2. Wybierz  “traktuj urządzenie jako GSM2 Logger” (“treat device as GSM2 Logger”) 
 

 
 
3. Naciśnij przycisk “scan Ports” ukażą się dostępne rekordy 
 

 
 
4. Wybierz porządany rekord i nacisnij przycisk „Czytaj“ (“read”) 
zarejestrowane dane zostaną sczytane z GSM-2 i automatycznie zapisane na dysku PC. 
Plik z danymi może zostać zaimportowany poprzez DataManager (PC-Software). 
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12 Format Wiadomości 

12.1 E-Mail 

E-Maile wysyłane są w zdefiniowanym formacie interpretowanym w programie GSM-DataManager.  
Opis tego formatu jest dostępny na zyczenie. 
 
#  # znak ten jest uzywany jako główny separator komend 
/  / znak ten jest uzywany jako separator komend 
 
 
Próbka wiadomości: E-Mail z danymi pomiarowymi w formacie tekstowym 
 

 
 
Próbka wiadomości: E-Mail z danymi pomiarowymi w formacie binarnym (base64) 
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12.2 SMS 

 
Ten przykład pokazuje jak wiadomość jest wysyłana do GSM-2 i jak moduł odpowiada na komendę. 
 
 
 
Konfiguracja with hasłem “KELLER” i  tekst odpowiedzi: 
 

 
 
 
Prośba z hasłem i komendą “?” wysłana do GSM-2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GSM-2 odpowiada na prośbę: ciśnienie (w mbar) i temperatura ze znakiem +/- oddzielnie: 
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13 Data connection (dotyczy starej wersji GSM-1) 
 
This function was used in the GSM-1. For compatibility reasons, it is also supplied in the GSM-2. We 
do not recommend to use this function in new projects. Use the E-Mail function instead. 
 
When a data connection is established, the data from the Data Collector DCX connected to the GSM can 
be accessed worldwide via modem. If a data logger is connected, the entire memory content can be read 
out. It is also possible to reconfigure the logger. 
 
A data connection can be made only from the module to the PC. The user is always called from the GSM 
module. The call time can be specified in the configuration. An additional, more flexible possibility is to send 
an SMS to the module, which requests a data connection (with the command “<”). The next time the module 
checks incoming SMS messages, it recognises that a data connection has been requested. It immediately 
dials the relevant number and establishes the data connection with the user’s modem. 
Preparation for connecting the call: 
The call can be made either with an analogue or a digital (ISDN) modem. The use of an external modem is 
recommended. 
 
 
 

13.1 Using “Modem Reader” for automatic Read-Out  

The “Modem Reader” software allows calls to be automatically received from the GSM.  
The stored values from the data logger are transferred and saved on the PCs hard disk.  
This all runs in the background. 
 
Once the program has started, it waits until the modem is 
called. 
After having established the connection, the program starts 
to read out the values from the data logger. 
 
After the record has been read and saved, the line between 
the GSM and the modem is disconnected and the program 
waits for the next call. 
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14 E-Mail - konfiguracja 
 
Zalecamy używać przynajmniej 2 kont E-Mail w połączeniu z GSM DataManager. 
Jedno konto E-Mail, gdzie moduł GSM-2 wysyła pomiary i konfiguracje, drugie konto E-Mail dla konfiguracji 
wysyłanych z  GSM DataManager do modułów GSM-2. 
GSM-2 wówczas jedynie sciąga konfiguracje. Pomaga to oszczędzać baterię i ograniczyć koszt transferu  
danych. 
 
 
 
 

14.1 Jedno konto konto E-Mail (dla wychodzących i przychodzących wiadomości) 

Zalety:  Tylko jedno konto E-Mail  dla wychodzących i przychodzących wiadomości 
 
Wady:  Wszystkie wiadomości (konfiguracje i pomiary) są sciągane do każdego uzywanego modułu  

GSM-2 . Powoduje to duży ruch, zużycie baterii oraz zwiększa koszty transferu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2 Dwa konta E-Mail (jedno dla wychodzących i jedno dla przychodzących wiadomości) 

Zalety:  Oddzielne konto E-Mail dla  wychodzących i dla przychodzących wiadomości 
 Wszystkie pomiary wysyłane sa do tego samego konta E-Mail .  
 Wszystkie  maile konfiguracyjne sciągane są z oddzielnego konta E-mail. 
 
Wady:  Wiadomości konfiguracyjne sciągane są do każdego uzywanego modułu  GSM-2. 
 Powoduje to duży ruch, zużycie baterii oraz zwiększa koszty transferu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Out 
&  
In 

Out 
 
 
 
 
In 
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14.3 Wiele kont E-Mail (jedno dla wychodzących i jedno dla każdego GSM-2 dla przychodzących 
wiadomości) 

Zalety:  jedno konto E-Mail  dla wychodzących wiadomosci i odzielne konto E-Mail dla kazdego 
 GSM-2  (przychodzące wiadomości). 
 Wszystkie pomiary wysyłane sa do tego samego konta E-Mail .  
 Tylko  maile konfiguracyjne dla odpowiedniego modułu sciągane są do GSM-2. 
  
Wady:  Potrzeba wielu kont E-Mail 
 
Wskazówka: Można zbudować grupy (sieci pomiarowe), używajace tego samego konta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Out 
 
 
 
 
In 1 
 
 
 
 
In 2 
 
 
 
 
In 3 
 
 
 
 
In 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 
Group 1 

Group 2 

Group 1 
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15 Pierwsza Instalacja, Krok Po Kroku 
 
Poniższa przykładowa konfiguracja to konfiguracja standardowa dla większości aplikacji: 
 
Ø GSM-2 z sensorem  poziomu (Series 36 XW) jest podłączonypoprzez RS485 i zasilanie 12 V. 
Ø Dwa konta E-Mail. Datamanager@measure.ch do wysyłania wiadomości z pomiarami do DataMa-

nager, gsm2@measure.ch do wysyłania nowych konfiguracji z DataManager do GSM-2. 
Ø Interwał pomiaru to 1 h, wysyłanie E-Mail z 24  wartościami pomiarowymi codziennie (24 h) 
Ø Sprawdź interwał dla wiadomości przychodzących E-Mail (konfiguracja z DataManager do GSM-2) 

codziennie (24 h), taki sam czas jak wysyłanie pomiarów do DataManager. 
 

15.1 Podłącz Sensor Poziomu  

 
Przełóż kabel przez dławik (uwaga na kolejność 
elementów składowych dławika) i podłącz 
odpowiednio przewody: 
 
Dla sondy poziom 36 XW: 
Niebieski : RS485A 
Żółty :  RS485B 
Czarny :  + 12 VDC 
Biały :  GND 
 

      Zakręć dławik kabla. 
 

15.2 Włóż kartę SIM  

 
Wepchnij kartę aż się zablokuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15.3 Włóż Baterię 

 
Podłączenie baterii polega na wpieciu czarnej 
wtyczki, upewnij się, że zapadka wtyczki jest do dołu! 
Po podłaczeniu baterii umieść ją w obejmach. 
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15.4 Zamknij GSM-2 i podłącz antenę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15.5 Umieść GSM-2 w punkcie pomiarowym i podłącz do PC 

 
 
Umieść GSM-2 w punkcie pomiarowym i zanotuj wszystkie potrzebne parametery. 
--> Długość / Szerokość /Wysokość / … 
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15.6 Skonfiguruj GSM-2 poprzez program GSM Setup  

 

15.7 Ustawienia ogólne  

 
Dokonaj ustawień jak pokazano obok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.8 Sprawdź czas i interwał 

 
Sprawdź interwał:  1 (na dzień) 
Sprawdź czas:  22.00 
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15.9 Interwał pomiaru i czas wysłania E-Mail  

 
 
 
 
Interwał pomiaru:   1 hour 
Ilość pomiarów:   24 
 
Wiadomość będzie wysyłana codziennie o 
11.00 do Datamemanager@measure.ch. 
 
Bez transferu rekordów (→ transfer tekstu- 
mail w formie tekstowej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15.10 GPRS i Ustawienia konta E-Mail   

 
 
To jest konto E-Mail, z którego GSM-2 
wysyła maile i dostaje konfiguracje 
(Sprawdź). 
 
 
Po zmianie ustawień, naciśnij przycisk „ 
Zapisz Konfigurację“ (“Write 
configuration”) by zapisać nową 
konfigurację. 
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15.11 Wyślij E-Mail konfiguracyjny  

 
 
Now click on the “wyślij konfiguracja E-Mail” 
przycisk to transfer the Ustawienia and to 
register the urzadzeni in the DataManager. 
 
Upewnij się, że transfer nastąpił bezbłędnie 
(Lista Error State) 
 
Po wysłaniu konfiguracji rozłącz kabel i 
przykryj gniazdo interfejsu RS485 zatyczką 
ochronną.  
 
 
 
GSM-2 jest skonfigurowany i będzie 
wysyłał pomiary codziennie. 
 
Zakmnij pokrywę. 
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16 EC Deklaracja zgodność 
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17 GSM-2 Części i akcessoria 
 

Opis Nr PRODUKTU. Widok 

GSM-2 z akcessoriami I pokrywą 
Lock-Unit 

320020.0024 

 

GSM-2 with Accessories 320020.0035 

 

GSM-2 320020.0028 

 

GSM-2 wersja Box  (przyłącza dla 
wielu sensorów) 

320020.0037 

 

GSM-2 Elekctronika 320020.0036 

 

Sonda Poziomu 36XW 
Tylko wyjscie cyfrowe (RS485) / low 
power 
PAA-36XW 
(0,8 bar … 1.8 bar)   5mWC /   5m kabla 
(0,8 bar … 1.8 bar) 10mWC / 10m kabla 

 
 
 
 

233610.0761 
233610.0762 

  

Pokrywa Lock-Unit 320020.0026  

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 

 

 

Opis Nr PRODUKTU.. Widok 

Batteria 3,9 V z wtyczką 
Pojemność: 35 Ah 

557005.0019  

 
  

K-103A  konwerter 
Dla komunikacji  PC -- GSM-2. 

Połączenie do RS232-port  
(RS232 – RS 485 converter) 

309010.0002  

K-104A  konwerter 
Dla komunikacji  PC -- GSM-2. 

Połączenie do USB-port  
(USB – RS 485 converter) 

309010.0009  

KELLER Software CD 
CD zawiera: 
program konfiguracyjny: GSM-2 Setup, 
instrukcja 

 

Do sciągnięcia: 

www.keller-druck.com 

(see “Products”–>“Miscellaneous/Software”) 

750505.001  

Antena prętowa 
ze złączem SMA 

320020.0003  

Antena dla pokrywy  320020.0030 

 

Kabel do anteny 320020.0038 
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Opis PRODUCT NO. Picture 

Adapter LEMO 
Lemo-Plug 70012 

502620.0009 

 
Adapter z wtyczką Fisher do  
połączenia rejestratorów DCX  
 

3020020.0009 

 

Wtyczka Fisher  3020020.0039 

 

Pierścień Segera 
DIN: 471 (BN: 682) 
ø 18 mm 

508830.0002  

AGRO nakrętka 
4,7 mm (ø 3,5-6,5 mm) 
7,3 mm (ø 6,5-8,0 mm) 

 
5008820.0005 
5008820.0007 

 

 

Adaptor złącza AGRO (dławik) 
 

502620.0004 
 

 

AGRO uszczelka  
ø 3,5 - 5,0 mm 
ø 5,0 - 6,5 mm 
ø 6,5 - 8,0 mm 

 
508640.0004 
508640.0005 
508640.0009 
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Opis PRODUCT NO. Picture 

Zatyczka dla złącza Fisher  
Wraz ze śrubą (M3 x 6   Inox) 

506815.0010  

O-Ring 
ø 19 x 1,5 mm (Nitrile) 

508610.0091  

O-Ring 
ø 40 x 1,5 mm (Nitrile) 

508620.0007  

Trójnik 
Serto 366.3000.015 

702505.0003  
 
 
  

Adapter na rurkę 702505.005 

 

Rurka 
(dla Barometru) 
Zew.  Ø: 3mm / wew. Ø : 1mm 
Dł. : 50mm 

702505.004 

 

Silica-Gel-absorbent wilgoci 
Size 2 

702515.0001  
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