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Allmän information
• Användningsområde

GSM-modulen är menad att användas som manöverdon för automatiska portar, grindar och bommar. All annan användning 
undanbedes.

• Funktionsbeskrivning
GSM-modulen är uppkopplad mot GSM-nätet, genom att ringa till modulen drar ett relä som öppnar anläggningen. 
Samtalet kostar inget då modulen endast verifierar att numret får lov att öppna för att sedan bryta samtalet utan att svara.
Reläslutningen sker då tillåtet nummer ringer modulen och längden på slutningen kan ställas in i med hjälp av programvaran. 
Modulen tar inte hand om samtal som ringer från ett otillåtet nummer.
Det finns även ingångar på modulen som kan användas för att få en kvittering via SMS på att grinden verkligen nått öppet 
läge samt att det verkligen stängts efter sin automatiska stängningstid.

• Teknisk specifikation

Matningsspänning 9-30VAC/DC 120mA max.
Frekvensområde 900/1800 Mhz
Antal utgångar 2st potentialfria reläutgångar
Antal ingångar 4st
Mått 70x100x33mm
Temperaturområde -20 till +70C
Max antal användare 1000st

• Inkoppling

V+ V- IN1 IN2 IN3 IN4 OUT1 OUT2

9-30VDC

N.O. N.O. N.O.

N.C.

N.C.

Ingångar
(för SMS larm)

Styrkort Styrkort

• Installation av SIM-kort

Simkortet installeras under luckan på modulens ovansida. Lysdioden 
indikerar med grönt blinkande sken att den är uppkopplad i GSM-
nätverket. Rött blinkande sken innebär att den inte är uppkopplad, 
försvinner inte det röda skenet vad god kontrollera att PIN-kod är 
avstängd samt att kortet är aktiverat.



BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5

4

Grundinställning - PC Program
För att konfigurera modulen för en första användning ansluts den till en dator via medföljande USB-
kabel. Bilderna med text nedan förklarar de stegen som behövs göras för att få modulen i drift, mer 
fördjupning i funktionerna kan göras i medföljande hjälpavsnitt till programvaran.

Programvaran för programmering finns att ladda ner på www.faac.se under tillbehör grindar och 
portar, tilläggsautomatik, DBG5.

• Välj alternativet USB
• Anslut din modul till datorns USB-port. Ingen annan matning behövs, för initial programmering räcker spänningen från  
 USB-porten till att driva modulen.
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• Inställningar

Gå till fliken ”Settings”. Följande ska ställas in:
• Control Mode, skall stå i värde 1 (detta ger reläslutning på Utgång 1 för godkända nummer och utgång 2 för icke   
 godkända nummer.
• APN, ställs in enligt operatörens uppgifter.
• Viktigt att INTE server address eller port ändras!
• Online mode ska stå till Enable.
• SMS forwarding phone number, ställs för att SMS som skickas till modulen inte skall fastna i en kö. Detta medför att  
 inga SMS till slut kommer fram till modulen. Ställ in telefonnumret till den som är ansvarig för grinden här. Format:   
 +4670xxxxxxx.
• Glöm inte att skriva ändringarna till modulen när du är klar (knapp nummer 2 från vänster i övre knappraden).
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• Lägga till användare

Gå till fliken “Users”
Klicka alltid på knappen “Read” (längst till vänster i den övre knappraden) innan nya uppgifter 
läggs till. Därefter används “New” (nummer 2 från vänster i övre knappraden) för att lägga till ny 
användare. När man klickat på “New” visas nedan bild.

Så här ser dialogrutan för ny användare ut. Här fyller man i ett namn och telefonnummer samt stäl-
ler personens rättigheter. Telefonnumret anger med +46 följt av telefonnumret utan första nollan. Ex 
+46435779500. Skall användaren bara kunna ringa och öppna samt öppna via appen (se kap. APP för 
smartphone) så anger permission till User. För administratörsrättigheter anges Super Admin.
För att administrera modulen på distans via PC klickar man på knappen ”New” i ovan dialogruta, då 
kommer nedan nya dialogruta upp.
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I fältet Name skriver man till exempel PC, sen markerar man Password for remote programming och 
skriver in det lösenord man vill att användaren skall ha för att logga in. Viktigt är även att man noterar 
namnet på användaren (föregående dialogruta) samt ”SIM-identifier” (som man hittar på fliken ”Mo-
dule Status”) då dessa krävs för att kunna logga in på distans.

• Status

Denna flik (”Module Status”) visar allmän information om modulen. Vila ingångar/utgångar som är på-
verkade, mjukvaruversion, klockan modulen är inställd på samt operatör och täckning. Status messages 
visas endast om man är ansluten via USB och visar då ”debug-meddelanden” för eventuell felsökning. 
Maximal täckning är 31.
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APP för smartphone
Appen kan dels användas för att administrera GSM-enheten istället för att göra det med PC-program-
met, men kan även användas för att öppna grinden av respektive användare.
Appen hittas gratis i AppStore/Playbutik under namnet Gate Control (Tell).

För att lägga till modulen i appen klickar man på ”Add new control button” och väljer By SMS och 
klickar på Next.
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• Klicka på Send SMS
• Din app föt att skicka SMS kommer visas
• Skriv in telefonnumret på det SIM-kort som är installerat i modulen som mottagare.
• Invänta svar på ditt SMS
• Kopiera hela svaret och klistra in i rutan för SMS-message och klicka på Validate message.
• När processen är klar ser man en ny knapp i appen (Gate), ett snabbt tryck på den så den en grön bakgrund.
• Klickar man på ”Öppna grind” så öppnas grinden, är man administratör får man en knapp längst upp till höger i appen  
 som innehåller menyn för administrering.
• Ändra språk till svenska under ”Settings”.
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Anteckningar
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Anteckningar




