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SOFTWARE k programování je umístěn zde:    www.variant.cz 
záložka v horní liště: Ke stažení   

v levém sloupci vyberte: EZS – KOMUNIKACE 
typ dokumentu: SW-FW 

 

Program se jmenuje VTklic a je zkomprimován do archivu zip. Po otevření archivu 
stačí spustit setup a řídit se pokyny průvodce instalací. 
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1. Popis 
GSM VT Access relé je určen k ovládání dveří, vrat či vjezdových bran pomocí 
identifikace volajícího. Do modulu je možné vložit až 400 uživatelů, každému z nich 
lze nastavit časové okno a dny v týdnu, kdy může výstup ovládat. Modul je vybaven 

záznamem historie, dále je také možné vložit až deset časových oken pro funkci 
automatického otevření/zavření. Dále může modul VT Access pomocí 6ti vstupů 
aktivovat předání SMS zprávy nebo akustického volání na telefon.   

  

2. Vlastnosti 
• napájení 10 – 15V=, odběr v klidu 80mA 
• pracovní teplota –10 až 55 st. C, vlhkost max 85% bez kondenzace 
• špičkový odběr max. 10 sec. max. 800mA 
• 400 telefonních čísel pro ovládání výstupů 
• 2 relé výstupy NO / NC – 2A / 30V 
• časové okna pro jednotlivé uživatele 
• historie se záznamem data, času a tlf. čísla 

• automatické otevření/zavření 
• 6 vstupů, 4 telefonní čísla pro každý vstup (24 tel. čísel) 
• nastavitelná mrtvá doba vstupu 100ms – 5s  
• ovládání relé pomocí SMS nebo prozvoněním 
• automatické zjišťování výše kreditu a posílání SMS 
• programování pomocí PC a SMS 
• data se zapisují do vlastní EEPROM bez závislosti na SIM 
• hlídání napájecího napětí 
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3. Zapojení 
Modul je určen pro instalaci ve vnitřních prostorách, kde teplota nesmí klesnout pod     
-10stC. V žádném případě nesmí být pager vystaven působení vlhkosti. Vzhledem 
k trvalému odběru a podmínkám instalace je pager nevhodný pro instalaci do auta. 

Při použití v systémech EZS instalujte pager nejlépe do boxu s ústřednou.  
 

3.1. Napájení  
Pager napájejte pouze ze zdroje, který je schopen pokrýt 10sec. proudový odběr až 
1A. Ideální je připojit pager přes tavnou pojistku 2A na akumulátor, který je dobíjen. 
Nikdy nenapájejte pager z AUXu ústředny. AUX ústředny nezvládne pokrýt špičkový 
proudový odběr a funkce pageru není spolehlivá.  
 

3.2. Anténa  
Pager používá pro připojení antény konektor MMCX. Pokud používáte samolepicí 
anténu, je potřeba ji instalovat v dostatečné vzdálenosti od plechových předmětů. 
(Vzdálenost závisí na síle signálu v daném místě. Minimální vzdálenost od plechových 
předmětů je 30 cm – čím dále tím lépe).  Anténa nesmí být přilepená na plechu či 
plechovém boxu, rozhodně nesmí být uzavřena uvnitř plechového boxu. V místech se 
slabším signálem použijte anténu s větším ziskem, případně směrovou anténu.  
 

3.3. Připojení k PC 
Šestipinový konektor RJ12 má na krajní piny 
připojeno Rx a Tx pro připojení brány k PC. Pro 
komunikaci použijte přiloženou redukci RJ12 – COM. 
Konektor RJ12 připojte do zdířky na straně brány a 
COM připojte do PC. 
 

3.4. Vstupy  
Vstupy jsou vyhodnocovány jako N.O. , aktivace = přizemnění vstupu.  
 

3.5. Výstup  
Výstup je v provedení bezpotenciálové dvoupólové relé.  
 

3.6. SIM  
SIM musí mít zakázaný PIN kód, nastavené číslo SMS centra, zrušte zpětné 
potvrzení SMS, vymažte všechny odeslané i přijaté SMS. 
 

3.7. LED status 
 

LED-G LED-S Stav 

Bliká 3x/s Bliká 3x/s Vstup do programovacího menu programem VTklic 

Bliká 1x/s - Zapnutí modulu (modul není přihlášen do GSM sítě) 

Svítí - Komunikace se SIM kartou OK, vyhledávání GSM sítě 

1-4, 9 
bliknutí 

- 
Modul přihlášen do GSM - počet bliknutí udává úroveň 
GSM signálu, 9 bliknutí – úroveň signálu nelze určit 

- 
1-6 

bliknutí 
Modul odesílá zprávy do GSM sítě, počet bliknutí určuje 
vstup, ze kterého probíhá přenos  

 
 
 
 
 
 

    PC                   PC 
        3                canon       5       2 

pohled zepředu na konektor 
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4. Oživení 
• připojte anténu  
• vložte SIM se zakázaným PIN a smazanými SMS 
• připojte k napájení  

• LED-G bliká v intervalu 1:1  
• počkejte 0,5 min. až LED-G přejde do detekce síly signálu 
• LED-G bliká dle síly signálu, blikání je odděleno pauzou 
• 1x bez signálu – 4x plný signál 
• funkční GSM přenos 

 

5. Programování pomocí PC 
 
5.1. Připojení k PC 
Pro spojení s PC stačí připojit modul VT Access k napájení. Přiložený kabel RJ11 – 
COM připojte do konektoru RJ11 na pageru a do COM PC. 
 
 
5.2. Spuštění programu 
Program VT Klic stáhněte z www.variant.cz. Po spuštění instalace se řiďte pokyny 
průvodce. Po ukončení program spusťte, objeví se úvodní okno s nabídkou 
programování prvních 50 telefonních čísel: 
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6. Komunikace s PC 
 

6.1. Nastavení komunikace 
 

Pro lokální spojení vyberte COM port PC přes který bude 
komunikace probíhat.  

Pro vzdálené připojení vyberte typ spojení TCP/IP. Je nutné předefinovat IP adresu a 
port v síti, můžete jich nadefinovat více. 
Do konfigurace TCP/IP vstoupíte stiskem tlačítka      a ve vyskakovacím okně zadejte 
adresy IP modulů.  

 
 
6.1.1 Konfigurace LAN modulu WIZnet 
Ke konfiguraci LAN modulu se používá software WIZ107 Configuration Tool, ke 
stažení z www.varnet.cz. Po jeho instalaci ho spusťte, modul vyhledejte klepnutím na 
tlačítko Search. V následném vyskakovacím okně nic nevpisujte, potvrďte Search. 
 

 
 
V levém okně se zobrazí MAC adresy nalezených modulů. 
V záložce Network nastavte IP adresu, port, Subnet mask, Gateway, DNS server 
(nastavení proveďte podle skutečných parametrů sítě – uvedené hodnoty na obrázku 
jsou pouze informativní), jako typ provozního režimu zvolte TCP server. 
 

http://www.varnet.cz/
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V záložce Serial nastavte  
parametry přesně podle obrázku. 

 
Tlačítkem Setting zapište  
nastavené hodnoty do LAN  
modulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Přenos DAT 

Stiskem dojde k přenosu dat z programu do modulu VT Access. Stav 
přenosu je signalizován ve vyskakovacím okně. Po zapsání dat je 
automaticky zahájeno kontrolní načtení dat. Pokud zpětně načtená data 
z brány souhlasí s daty v programu je přenos vyhodnocen jako 
správný. Pokud je rozdíl mezi zpětně načtenými daty a daty 
v programu je přenos vyhodnocen jako vadný. 

 

Dojde k přenosu dat z modulu VT Access do programu.  Pokud nedojde 
k odezvě ze strany pageru je přenos vyhodnocen jako vadný. 

 

Během přenosu dat střídavě blikají LED status a LED komunikace. 
 

6.3. Záloha nastavení 
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Uloží nastavení pageru do souboru. 
 
Načte nastavení pageru ze souboru. 
 

7. Nastavení spínacích čísel 
Stav výstupů se ukládá do paměti modulu, takže po odpojení / připojení napětí se 
výstup nastaví do svého posledního stavu před odpojením. Pro ovládání výstupů 
RELÉ 1 a RELÉ 2 je možné použít prozvonění modulu. Telefonní čísla, na které bude 
modul reagovat a budou sloužit pro ovládání výstupu programujte do pozic 
TELEFONNÍCH ČÍSEL 1 - 400. 

 
 

 
        

 
   Typ   Relé  Telefonní číslo   Časové okno     Den            Popis 
   
7.1. Typ sepnutí  
Typ sepnutí - určuje jakým způsobem bude výstup reagovat při prozvonění  
 pulse  – relé sepne pulsně – délka pulsu je v hodnotě VSTUPY/PULS 
 on  – relé sepne 
 off  – relé rozepne 
 neg  – relé je negováno 
 on/off – 2x vyzvonění relé sepne, 5x a více vyzvonění relé rozepne 

Ze zadaného telefonního čísla vyzváníme na pager a po 
uvedeném počtu vyzvonění komunikaci ukončíme položením 
telefonu. Dle počtu zvonění pager relé sepne / rozepne.  
 

Pro nastavení typu sepnutí pulse, on a off  je přijetí a provedení příkazu potvrzeno 
zavěšením linky ze strany modulu po asi 1 – 2 vyzváněních. 
Pro nastavení typu sepnutí neg  je přijetí a provedení příkazu potvrzeno zavěšením 
linky ze strany modulu v případě sepnutí po asi 1 – 3 vyzváněních a v případě 
rozepnutí po 4-6 vyzváněních. 
 
 
 

7.2. Relé 
Relé – určuje, které relé je tímto telefonem spínáno.  

1 – ovládá relé č. 1 
2 – ovládá relé č.  
A - umožňuje pomocí jednoho tlf. čísla pulsně ovládat oba výstupy 1 a 2. 

Je-li volání do třech ringů ukončeno, je na základě identifikace tlf. čísla 
pulsně sepnut  výstup RELÉ 1. Pokud modul necháme prozvánět více jak 
4x, je po pátém prozvonění pulsně sepnut výstup RELÉ 2 a příchozí 
volání je modulem VT Access ukončeno. Při této volbě je parametr Typ 
sepnutí bez významu. 

B - pulsně ovládá výstup 1, pokud je modul prozváněn a volání je do třech 
ringů ukončeno. Při této volbě je parametr Typ sepnutí bez významu. 
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7.3. Telefonní číslo 
Telefonní číslo - slouží k zadání telefonního čísla, kterému bude povoleno ovládání 
výstupu prozváněním. Je možné zadat 1 až 16 číslic telefonního čísla. Při zadání 
telefonního čísla v mezinárodním formátu je povolen formát +420604604604, nebo 
420604604604. Hvězdička „ * “ na pozici prvního telefonního čísla povolí danou 
spínací operaci pro všechna příchozí volání (bez identifikace). 
 

Příklady možných variant parametru TELEFON: 
   

ze všech telefoních čísel - bez identifikace telefonního čísla  

ze všech telefonních čísel končících číslicí 5 

ze všech telefonních čísel končících číslicemi 604 

z telefonního čísla +420604604604

 

 
 
 
7.4. Časové okno 
Časové okno - slouží k zadání časové zóny, ve které je telefonnímu číslu ovládání 
umožněno. Pokud jsou na všech pozicích nuly, tento parametr se ignoruje. 
 
 
7.5. Den 
Den - zadání dnů, v kterých je zadanému telefonnímu číslu povoleno ovládat výstup. 
Pokud není zvolený žádný den pro ovládání, tak se tento parametr ignoruje.  
Parametr X (svátek) -  pokud je tento parametr povolen a  některý ze svátků 
připadne na pracovní den, tak v tento den je pro dané telefonní číslo ovládání 
zakázáno.  
V modulu jsou pevně nastaveny datumy těchto svátků: 1.1, 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 
28.9., 28.10., 17.11., 24.12., 25.12., 26.12.. 
 
 
7.6. Popis 
Popis - zadáme jméno uživatele. Toto jméno se zobrazí ve výpisu historie. Pokud 
není jméno zadáno tak se ve výpisu historie zobrazí telefonní číslo.  
 

 
7.7. Zapojení výstupu s externím relé 
Pokud výstupem ovládáme cívku externího relé, cívku dveřního zámku nebo jinou  
stejnosměrnou indukční zátěž, je nutné k této cívce připojit paralelně diodu a to  

v závěrném směru. 
 
Příklad: 
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8. Vstupy 
 

 
 

8.1. Hesla, definice a Možnosti 
Heslo musí obsahovat 4 číslice a prvním znakem nesmí být 0.  (1000 – 9999) 
 

Nastavení uživatelského hesla, které je potřeba při SMS ovládání vstupů, 
výstupů a dotazu na kredit.  Továrně 1234 
 
Nastavení instalačního hesla, které je potřeba pro programování pageru 
pomocí SMS. Továrně 4567. 
 

Nastavení způsobu aktivace vstupů. Dostupné jsou pouze volby 0 a 5.  
0 - Vstupy se aktivují připojením na GND, jsou okamžité. 
5 - Vstupy se aktivují odpojením od GND, jsou okamžité.   
 

Při volbě ANO dojde k přenosu zpráv ze VSTUPU 2 a VSTUPU 3 jen 
v případě, pokud je aktivní VSTUP 1.  Přechod VSTUPU 1 z aktivního do 
klidového stavu nezruší již probíhající přenosy VSTUPU 2 a 3, pokud tyto 
byly aktivovány ještě před uvedením VSTUPU 1 do klidového stavu.      
 
Nevyužito 
 

 
Hodnota udává periody pro zaslání TESTOVACÍ SMS zprávy v dnech. 
Testovací zprávě je přiřazen VSTUP 7. Při nastavení 0, nebo hodnotě  
větší jak 30 se testovací zpráva nepřenáší. 
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Pro vstupy lze definovat reakční dobu. Aktivace vstupu musí být delší 
než zde nastavená hodnota * 50ms. Reakční dobu lze nastavit 
v intervalu 50ms – 5s. Továrně 4 = 200ms. 

 
     Definuje se funkce relé. 
 0 – RELÉ 1 i RELÉ 2 se ovládá prozvoněním nebo pomocí SMS 
 1 – RELÉ 1 – sepnuto pokud není dostupná síť GSM 

       RELÉ 2 – ovládá se prozvoněním nebo pomocí SMS 
     
      Pokud je relé aktivováno pulsně, zde se nastavuje čas sepnutí.  
  0 – puls zakázán, 1 – 9 sec. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Zatržením příslušné hodnoty povolíme další funkce modulu 
 

1 - Prvních deset pozic pro nastavení spínacích čísel se změní na pozice pro zadávání 
doby otevření brány. Je brán zřetel pouze na hodnotu časového okna a den v 
týdnu. Pokud mimo tento čas zůstane brána otevřená, dochází na VÝSTUPU1 ke 
generování PULSU AUTOMATICKÉHO ZAVŘENÍ (dále jen PAZ). Informace o poloze 
brány (zavřená/otevřená) se musí přivést na VSTUP1. Klidový stav tohoto vstupu 
se nastavuje v parametru Možnosti 2.  
PAZ se generuje mimo časové okno zadané na pozici TW1-TW10. Označením dnů 
v týdnu můžeme zvolit, v které dny se bude PAZ generovat. Mimo tyto označené 
dny se PAZ nebude generovat. Perioda generování PAZ se dá nastavit v rozmezí 
1-9 minut. Délka periody se určuje hodnotou v minutách na pozici  TW1 v okně 
telefonního čísla. Není-li zde žádný parametr, je perioda v délce 1 minuty.  
Příklad: 

 
V případě otevřené brány mimo stanovený čas od 6:00 do 12:00 hod bude 
v Pondělí, ve Středu a v Neděli s periodou 5 minut  generován PAZ. 

2 - Určuje logiku generování PAZ. Pokud není tento parametr označen, bude PAZ 
generován pokud je vstup 1 v klidovém stavu (rozpojený). Při označení tohoto 
parametru bude PAZ generován pokud je vstup 1 aktivní (spojený s GND). 

3 - Nevyužito 
4 - Pokud není telefonní číslo příchozího volání ztotožněno s některým z uložených 

čísel, je příchozí volání modulem odmítnuto. 
5 - Povolí funkci ukončení volací procedury. Pokud je aktivací vstupu  spuštěna volací 

procedura, při které modul volá (prozvání) více naprogramovaných čísel, může 
uživatel tuto volací proceduru ukončit. Ukončení volací procedury se provede tak, 
že uživatel vyzvedne příchozí volání z modulu. V tomto případě je volací 
procedura ukončena a  ostatní čísla, přiřazená tomuto vstupu se již  nebudou 
prozvánět (volat). 
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6 -Zakáže měnit nastavení spínacích čísel (pozice 1-400) pomocí SMS s uživatelským 
heslem. SMS s uživatelským heslem můžou jen ovládat výstupy a zjišťovat stav 
modulu.  

7+1-Je nutné mít společně aktivní parametr Možnosti 1 a 7. Kromě PAZ je pomocí 
časového schéma pro VÝSTUP1 generován také PULS AUTOMATICKÉHO 
OTEVŘENÍ (PAO). Brána se tedy v daném čase automaticky otevírá, mimo něj 
zavírá. Toto nastavení je vhodné, pokud je pro ovládání brány používán jeden 
výstup. 
Příklad: 

 
Modul na základě stavu VSTUPU1 generuje od 00:00 do 8:00 na VÝSTUPU1 PAZ, 
od 8:00 do 16:00 generuje na VÝSTUPU1 PAO a od 16:00 do 23:59 hod generuje 
na VÝSTUPU1 PAZ (brána bude otevřená od 8:00 do 16:00 hod). 

8+1- Je nutné mít společně aktivní parametr Možnosti 1 a 8. Stejné jako Možnosti 
7+1, jen interval PAO se generuje na VÝSTUP2. Toto nastavení je vhodné, pokud 
bránu zavírá VÝSTUP1 a otvírá VÝSTUP2. 

7+8+1- Je nutné mít společně aktivní parametr Možnosti 1, 7 a 8. Při tomto 
nastavení se v daném čase trvale sepne VÝSTUP2. Toto nastavení je vhodné, 
pokud brána vyžaduje na vstupu trvalý stav po dobu otevření. 
 

 
 
 
8.2. Typ volání na telefonní číslo 

Pager VT Access je vybaven šesti vstupy. Ke každému vstupu jsou přiřazeny 4 
telefonní 
čísla. 
 
 
 
 
 
 
 

SMS zpráva -  maximální počet znaků v tomto políčku je 

45.  Zprávu je možné rozdělit znaménkem „:“ na dvě 
zprávy. První se posílá při aktivaci vstupu a druhá při 
deaktivaci.  Znak „:“ nesmí být použit v textu SMS. 
NESMÍ BÝT POUŽITA DIAKRITIKA 

 
 Telefonní číslo - může být zadáno jak v běžném, tak mezinárodním 
formátu 

 
Typ volání: 

1- Po aktivaci vstupu je pouze zaslána SMS. 
2- Pošle SMS a následně prozvání telefonní číslo, po zvednutí vysílá DTMF signál. 

Za navázání spojení se považuje prozvánění po dobu alespoň 4 sec. 
3- Pouze prozvání telefonní číslo, po zvednutí vysílá DTMF signál. Za navázání 

spojení se považuje prozvánění po dobu alespoň 4 sec. 
4- Po aktivaci vstupu je pouze zaslána SMS. 
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5- Pošle SMS a následně prozvání telefonní číslo, po zvednutí vysílá DTMF signál.  
Za navázání spojení se považuje zvednutí telefonu alespoň na 5 sec. 

6- Pouze prozvání telefonní číslo, po zvednutí vysílá DTMF signál. Za navázání 
spojení se považuje vyzvednutí telefonu alespoň na 5 sec. 

7- Stejně jako 4. 
8- Stejně jako 5. 
9- Stejně jako 6. 

 
Volání na telefonní číslo je pouze při aktivaci vstupu. Pokud je vstup deaktivován je 
poslána pouze SMS – pokud je zpráva rozdělena. Pokud je aktivován vstup a má 
povoleno vyzvánět telefonní číslo je toto telefonní číslo vyzváněno asi 20 sec. Pokud 
se nepodaří navázat spojení,  je vyzváněcí procedura opakována a to celkem 4x. 
Během prozvánění vysílá brána do linky DTMF signál. 
Aby modul prozváněl po dobu 20 sekund i telefonní čísla, která byla přenesena 
k jinému operátorovi, je zapotřebí u SIM karty vložené do GSM modulu zrušit 
informační hlasové zprávy od operátora, které upozorňují na volání do sítě jiného 
operátora. Pokud není tato informační zpráva zrušena dojde k tomu, že doba 
prozvánění volaného čísla je kratší popřípadě k prozvánění vůbec nedojde. Hlasové 
informační zprávy přiřazené SIM kartě v GSM modulu vám na požádání zruší 
operátor. 
 
 
 
 

 

9. Názvy VSTUPŮ a VÝSTUPŮ 
V následující části programu je možné přiřadit VSTUPŮM  a VÝSTUPŮM názvy. Pokud 
je zaslán dotaz na stav VSTUPU / VÝSTUPU je odeslán text zadaný pro konkrétní 
VSTUP / VÝSTUP  na základě jeho aktuálního stavu. 

 
              VSTUPY                                                   VÝSTUPY 
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10. Systémová nastavení 
Pozor VSTUP 7 a VSTUP8 jsou pouze virtuální a slouží pro zasílání zpráv o systému. 
Tyto vstupy se aktivují událostí systému a nejsou vyvedeny na svorkovnici. 
 
 
10.1. Testovací zpráva – VSTUP 7  

Kontrolní SMS se přenáší v zadaném intervalu 1 – 30 dní. Pokud je zadána 
hodnota 0 nebo vyšší jak 30 tak se zpráva nepřenáší.  

 
 
 
 
Testovací zpráva SMS se přenáší ze vstupu 7 až na 4 telefonní čísla. Pro vstup 7 je 
možné volit typ volání pouze 1 – poslání SMS. 

Přenos se uskuteční v intervalu zadaných dní. Časovač je resetován vždy při: 
ukončení programování z PC, zapsáním TEST do paměti modulu pomocí 
programovací SMS, připojením napájecího napětí a přihlášením do GSM sítě. 
 

10.2. Porucha napájení – VSTUP 8 
První dvě pozice  vstupu 8 jsou určeny pro zadání telefonních čísel, na která se bude 
přenášet SMS o poruše napájení. Typ volání se zadá vždy 1, lze přenášet pouze SMS. 
Při rozdělení „:“ je SMS ve významu PORUCHA : OBNOVA napájení.  
Porucha napájení je vyhodnocena při poklesu napětí pod 11V po dobu 1 min.  
Obnova napájení je vyhodnocena při nárůstu napětí nad 11V po dobu 4 min. 

 

 
 
10.3. Přeposílání SMS zpráv – VSTUP 8 
Pokud je u 3tího telefonního čísla pro VSTUP 8 zvolen  
Typ volání 1 – posílá se pouze stav kreditu při poklesu pod 40 Kč (jednou za 24h). 
Typ volání 2 -  posílá se SMS o stavu kreditu a jsou přeposílány všechny SMS, které 
nemají tvar řídící zprávy.  
Typ volání 3 – pouze přeposílány všechny SMS které nejsou řídící. 

Maximálně je přeposláno 70 znaků SMS. Ostatní znaku jsou smazány. 
 
10.4. Operace s kreditem – VSTUP 8 
Pro operace s kreditem je potřeba zadat na pozici 4 telefonního čísla u vstupu 8 
řetězec znaků pro zjištění výše kreditu u daného operátora. Typ volání pro toto 
telefonní číslo musí být 1. 

Tmobile -  *101#                  O2 -  *104*#                  Vodafone  -  *22# 

 

 
 

Pro zjištění kreditu zašleme na pager SMS ve formátu heslo uživatele a symbol „K“.  
Pokud je uživatelské heslo tovární 1234 potom SMS vypadá takto: „1234 K“.  Po 
přijetí této SMS modul zjistí stav kreditu a zašle částku na SMS z kterého přišel 
dotaz. 
 

Automatické zjišťování kreditu + přeposílání SMS zpráv 
Kredit je zjišťován každých 24 hod. Pokud je kredit pod 40Kč je zasláno upozornění 
na 3tí telefonní číslo vstupu 8. Typ volání musí být  nastaven 1 nebo 2. Bližší popis 
typu volání je v následující kapitole.  
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Vzhledem k různým formám zpráv SMS o zůstatku kreditu od různých operátorů 
nenese výrobce záruku za správné posílání nebo vyhodnocení tohoto údaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Uživatelské ovládání 
Zprávy SMS se přijímají do GSM modulu a odtud je procesor načítá každých 30 sec. 
Je proto potřeba počítat, že největší prodleva mezi zasláním SMS a reakcí brány 
může být 30 sec.. 
Každá uživatelská SMS musí začínat uživatelským heslem. Uživatelské heslo se 
skládá ze 4 čísel a NESMÍ začínat 0. Továrně je uživatelské heslo nastaveno na 
hodnotu 1234. 
Syntax pro uživatelskou SMS je „uživatelský kód příkaz příkaz příkaz atd.“. 
Maximální délka SMS je 90 znaků. Jsou akceptována pouze velká písmena. Za příkaz 
lze napsat i několik vstupů / výstupů. Příkazy lze řadit za sebe. 
 
12.1 Ovládání RELÉ výstupů a zjišťování stavu 

příkaz 
následná 
hodnota 

popis 
příklad  

(uživatelský kód je 1234) 

V 1 a 2 
vypnutí výstupu 1 a 2 

při zadání 0 platí pro všechny výstupy 
1234 V2 
1234 V1 

Z 1 a 2 
zapnutí výstupu 1 a 2 

při zadání 0 platí pro všechny výstupy 
1234 Z0 
1234 Z12 

P 1 a 2 

pulz na výstupu 1 a 2 
při zadání 0 platí pro všechny výstupy 
pulz trvá dobu zadanou 
v proměnné PULZ. 

1234 P2 
1234 P1 

N 1 – 2 
negace výstupu 1 a 2 

při zadání 0 platí pro všechny výstupy 
1234 N1 
1234 N0 

T není 
Po přijetí příkazu se vyzvoní telefon 

z kterého byla SMS přijata. Příkaz lze 
1234 V2 T 

(vypnutí výstupu 2  a 
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použít pro zpětnou kontrolu o přijetí 
SMS a provedení příkazů. 

zpětné prozvoněí) 

K není 
Zašle zpět stav kreditu. Z zjištění 
zůstatku musí být programovány i 

další parametry v oddíle 13.2. 
1234 K 

S není 

Příkaz S slouží pro zjištění stavu všech 
vstupů a výstupů. Na tento příkaz 

modul vrátí SMS kde budou uvedeny 
vstupy a výstupy a popis jejich 

aktuálního stavu. Popis je použit 
z oddílu 12.0. 

1234 S 

 
V řídící SMS lze před uživatelský kód zadat libovolný text sloužící pro 

orientaci. 
   ZAPNOUT KOTEL 1234 Z1 
   VYPNOUT KOTEL 1234 V1 
 
Příklad složeného příkazu pro pager 

LIBOVOLNÝ TEXT 1234 V1 N2 S 
Vypnut výstup 1  

Negován výstup 2 
Zaslána SMS o stavu vstupů a výstupů 

 
 

  
 

12. Programování pomocí SMS 
Vždy doporučujeme pager konfigurovat pomocí PC. Pro drobné změny nebo kontrolu 
aktuálního nastavení je možné použít programovou SMS zprávu. Programová SMS 
začíná heslem, instalační je továrně nastaveno na hodnotu 4567 a uživatelské na 
hodnotu 1234.  
 

12.1. Programování spínacích čísel 
Všechna spínací čísla včetně všech ovládacích parametrů můžeme nastavit pomocí 
SMS zpráv. Po příjmu SMS zprávy s novým nastavením provede modul změnu 
nastavení a jako potvrzení změny vrátí SMS zprávu s novým nastavením, nebo 
textem provedené změny. 
 
Syntaxe SMS 
HesloPříkaz_OperaceVýstup-Telefon_ Zapnout_Vypnout_Svátek-Den_Popis;        
 

Heslo -  heslo uživatele nebo instalatéra (1234 nebo 4567) 
Příkaz -  TU uloží tlf. číslo na první volnou pozici 
  T? vrátí SMS s počtem volných pozic 
  TV  vymaže pozici se zadaným tlf. číslem 
  T* vymaže celou paměť 
Operace - P puls na výstupu 
  Z  zapnutí výstupu 
  V  vypnutí výstupu 
  N negace výstupu 
  R ovládání podle počtu vyzvonění 
Výstup - 1 výstup číslo 1 
  2 VÝSTUP CÍSLO 2 
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Telefon - telefonní číslo 
Zap Vyp - časové okno  
Svátek -  zákaz ovládání během svátků 
Den -  zadáme dny v týdnu, 1234567 = pondělí - neděle  
Popis -   popis k danému tlf. číslu 
 
Při programování modulu pomocí SMS zprávy můžeme najednou konfigurovat několik 
pozic, není nutná celá délka příkazu (počet programovaných pozic je dán max. 
délkou SMS zprávy). Jako oddělovač mezi jednotlivými programovanými pozicemi se 

používá „ ; “. 
 
Příklad konfigurační SMS zprávy :  
1234TU P1-604604604;P2-605605605 12:21 15:00;P1-606606606 1:00 
12:30 D-S12;P1-607607607 1:00 12:30 D-S12367 Novak; 
Po příjmu SMS s tímto textem modul nastaví čtyři nova telefonní čísla se zadanými 
parametry (viz. obr.). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12.2. Programování svátků pomocí SMS 
Pomocí SMS zpráv lze nastavit datumy dní, které jsou v kategorii svátky. Po příjmu 
SMS zprávy s novým nastavením provede modul změnu nastavení a jako potvrzení 
změny vrátí SMS zprávu s novým nastavením, nebo textem provedené změny. 
 
Syntaxe SMS 
HesloPříkaz_Datum Datum Datum …        
 

Heslo -  heslo uživatele nebo instalatéra (1234 nebo 4567) 
Příkaz -  SU uloží tlf. číslo na první volnou pozici 
  S? vrátí SMS s počtem volných pozic 
  SV  vymaže pozici se zadaným tlf. číslem 
  S* vymaže celou paměť 
  Datum  datum zadaného svátku 
 
Při programování modulu pomocí SMS zprávy můžeme najednou konfigurovat několik 
svátků. 
 
Příklad konfigurační SMS zprávy :  
 
1234SU 24.2. 5.6. 
Po příjmu této SMS se do modulu uloží zaslané datumy jako svátky 
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1234SV 24.2. 
Po příjmu SMS s tímto textem modul vymaže datum svátku 

 
 
 

12.3.  RESET pomocí SMS 
Příkaz pro provedení resetu je ve tvaru „instalační kód RESET“ (4567 RESET). Po 
příjmu SMS s tímto nastavením modul provede HW restart. Při HW restartu modulu 
nedojde k vymazání nastavení modulu. 
 

12.4. Zjištění verze modulu 
Dotaz na verzi pageru je ve tvaru „instalační kód FW“ (4567 FW). Po příjmu SMS 
je poslána zpět SMS s aktuální verzí FW a HW. 
 

12.5. Instalační programování bloku Vstupy 
Po zaslání dotazu je vrácena SMS z brány s aktuálním nastavením pageru VT Access. 
Ve Vašem mobilním telefonu se SMS pouze upraví a pošle zpět. Po obdržení této 
zprávy pager přednastaví paměť dle hodnot v SMS a pošle zpět kontrolní SMS 
s aktuálním nastavením měněné sekce. Výhodou tohoto postupu je minimum 
vypisování znaků a minimální kontrola syntaxe. 
 

Dotaz na nastavení je ve tvaru „instalační kód Cx“ (4567 Cx) kde x je číslo sekce 
pro čtení.  
 

Programování je rozděleno do několika sekcí.  

SEKCE JE VRÁCENO 

0 instalační kód, uživatelský kód, expandér, armování, zpoždění, test, 
citlivost, relé, puls, možnosti a formát z menu komunikátor 

1 nastavení vstupu 1  (4 telefonní čísla a SMS) 
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2 nastavení vstupu 2  (4 telefonní čísla a SMS) 

3 nastavení vstupu 3  (4 telefonní čísla a SMS) 

4 nastavení vstupu 4  (4 telefonní čísla a SMS) 

5 nastavení vstupu 5  (4 telefonní čísla a SMS) 

6 nastavení vstupu 6  (4 telefonní čísla a SMS) 

7 nastavení vstupu 7  (4 telefonní čísla a SMS) 

8 nastavení vstupu 8  (4 telefonní čísla a SMS) 

A nastavení názvu vstupů 

B nastavení názvu výstupů 

D celkem 11 SMS zpráv informujících o celkovém nastavení modulu (sekce 0-8,A a B) 

 

 
 
Význam zkratek při programování pomocí SMS 
 

Orientační 
zkratky 

 Identifikátor 

inst. instalační kód I 

uziv. uživatelský kód U 

exp. nastavení typu EXPANDÉRU E 

arm. -- A 

zpoz. příchozí a odchozí zpoždění Z 

test perioda odeslání testovací zprávy T 

citl. reakční doba vstupů S 

rel. nastavení funkce relé R 

puls délka pulzu na výstupech relé P 

mikrofon nastavení úrovně mikrofonu M 

reproduktor nastavení úrovně reproduktoru N 

  

Příkaz pro načtení a odeslání sekce. 
Za příkazem následuje číslo sekce. 

C 

Příkaz pro otevření programovací sekce. 
 Za příkazem následuje číslo sekce. 

G 
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Příklady programovacích SMS: 
 
Dotaz na nastavení sekce 0, odešleme 4567 C0 
 
Dostaneme zpět 4567 G0  inst.I=4567 uziv.U=1234 exp.E=0 arm.A=- 
zpoz.Z=4 test.T=0 citl.S=4 rel.R=0 puls P=1 format F=5 
 
U této vrácené SMS můžeme změnit hodnoty za znaménkem „=“ a SMS pošleme 
zpět do brány.  Po přenastavení paměti v bráně je poslána zpět kontrolní SMS 
s aktuálním nastavením brány. 
 
 
Dotaz na nastavení sekce 5, odešleme 4567 C5 
 
Dostaneme zpět 4567 G5;1-604123456;2-603123456;.-.;.-.;ON:OFF; 
 
U této vrácené SMS můžeme změnit hodnoty tlf. čísel nebo znění textu a SMS 
pošleme zpět do brány.  Po přenastavení paměti v bráně je poslána zpět kontrolní 
SMS s aktuálním nastavením brány. 
 
 
Dotaz na nastavení sekce T1 v komunikátoru, odešleme 4567 CT1 
 
Dostaneme zpět 4567 text SMS GT1;1-608123321;2-604123456;.-.;.-.;.-.; 
 
U této vrácené SMS můžeme změnit hodnoty za znaménkem „;“nebo znění textu a 

SMS pošleme zpět do brány.  Po přenastavení paměti v bráně je poslána zpět 
kontrolní SMS s aktuálním nastavením brány. 
 
 

13. Monitorování funkce modulu VT Access 
Modul VT Access je vybaven SW pro monitorování funkce a stavu. 
Monitorování spustíte klikem na tlačítko Monitor.  

Tento program vypisuje zprávy o aktuálním stavu modulu. Tyto zprávy jsou 
vypisovány v textovém formátu a slouží instalatérovi k ověření jednotlivých funkcí, 

které modul právě provádí. Kromě toho tento program vypisuje systémové zprávy, 
které v případě problému s modulem umožňují výrobci analyzovat stav modulu. 
Všechny zprávy se ukládají na HDD počítače do souboru VgReader.dat. Na  základě 
zaslání tohoto souboru výrobci přes distribuční síť prodejců, může výrobce podrobněji 
analyzovat funkci modulu.    
Po aktivaci tlačítka Start se spustí začátek monitorování. Monitorování se ukončí 
stiskem tlačítka Stop.  
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14. Historie  
Spustí program VTevent k načtení historie událostí z modulu. Modul zapisuje do 

paměti datum a čas aktivace vstupů a spínacích operací výstupů na základě 
identifikace příchozího volání. U spínacích operací je výpis doplněn popisem 
uživatele. Pokud není k danému telefonnímu číslu zadaný popis, je vypsáno telefonní 
číslo. Délka záznamu historie je 3200 událostí. Události se uloží do zvoleného 
souboru v textovém formátu.    
 

 
 



manuál                                                                                                                            GSM VT access relé 

strana 22                                                                                                                VARNET s.r.o.       

Port - komunikační port, ke kterému je připojen modul VT Access 
Soubor - název souboru, do kterého se uloží výpis historie (formát souboru *.txt) 
Načíst - načte historii do souboru (načtení historie nevymaže paměť v modulu)    
Vymazat - vymaže historii v modulu   
 

 
 
VYPIS 29.06. 21:02   - datum a čas vytvoření výpisu 
VYPIS  -- . --.   -- : -- - výpis pořízen v době, kdy GSM modul VT Access nebyl 
registrován v GSM síti 

 
29.06.  13:45        - datum a čas provedení spínací operace 
Novak   - jméno nebo telefonní číslo uživatele, který provedl 
spínací operaci 

 
TYP spínací operace 
P1/P2 - puls na VÝSTUPU 1/2 
Z1 Z2 - zapnutí VÝSTUPU 1/2 
V1 V2 - vypnutí VÝSTUPU 1/2 
NZ1 NZ2 - negace VÝSTUPU 1/2 , výstup je po provedení operace sepnutý 
NV1 NV2 - negace VÝSTUPU 1/2 , výstup je po provedení operace rozepnutý 
RZ1 RZ2 - ovládaní VÝSTUPU 1/2  na základě počtu RINGU, výstup je po provedení 
operace sepnutý 
RV1 RV2 - ovládaní VÝSTUPU 1/2  na základě počtu RINGU, výstup je po 
provedení operace rozepnutý 


