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1. Este manual foi elaborado como guia de instalação e funcionamento do GSM-3000. 

2. Por favor leia cuidadosamente este manual de instruções antes de instalar e utilizar o módulo GSM-3000. 

3. As instruções fornecidas nele não substituem as instruções dos produtos com os quais o GSM-3000 possa ser 

interligado.  

4. Recomenda-se que este produto seja instalado por um profissional com conhecimentos de eletricidade. 

5. Instale o módulo GSM-3000 num local seguro. 

6. Não monte o GSM-3000 junto a locais húmidos ou com água. 

7. Garanta a ligação a uma fonte de alimentação estável. 

8. O fabricante ou o revendedor declinam qualquer responsabilidade sobre danos sofridos ou causados sobre objetos ou 

pessoas que tenham sido originados pela má instalação ou pela não observação das indicações técnicas feitas neste manual.   

9. Este produto utiliza uma tecnologia de comunicações GSM que não é mantida nem pelo fabricante nem pelo revendedor, 

pelo que a responsabilidade pela sua utilização e gestão é da inteira responsabilidade do utilizador. 
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1. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 

O GSM-3000 é um dispositivo de controlo remoto de relé através de tecnologia GSM. É um sistema que pode ser usado 

para autorizar acesso a portas, portões, barreiras de estacionamento, entre outros sistemas automáticos. O GSM-3000 

pode também ser usado nas situações em que seja necessário ligar ou desligar remotamente um sistema informático, 

máquinas ou outros equipamentos elétricos ou eletrónicos. 

O processo de funcionamento é simples. Faz-se uma chamada para o módulo GSM a partir de um número de telefone 

identificado. Essa mesma chamada é recusada pelo módulo GSM, não havendo débito do custo da chamada ao chamador. 

É, entretanto, validado o ID do chamador e, havendo correspondência com um número autorizado que esteja memorizado 

no módulo GSM, é dada a ordem de funcionamento ao automatismo ou alterado o estado de funcionamento dos 

equipamentos aos quais o GSM-3000 está ligado. 

O GSM-3000 dispõe também de um sistema de programação dos utilizadores que permite programar previamente 

utilizadores para ativá-los/desativá-los numa data à escolha de forma automática. 

O sistema está dotado da função de alarme, com até 2 contactos de alarme, com envio por SMS. 

Este módulo armazena em memória os últimos registos de utilização, com possibilidade de consulta remota dos 

mesmos. 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DO GSM-3000  

• Quad-band, funciona nas redes GSM mundiais; 

• Podem ser configurados até 3000 números de telefone, com possibilidade de programação; 

• Permite adicionar ou remover utilizadores, bem como efetuar toda a gestão do sistema por comandos de texto via SMS (com 

possíveis custos por parte dos operadores) ou através de Software no PC (disponível apenas para sistemas operativos Microsoft 

Windows XP/Vista/7/8/10); 

• Não há custo de chamadas. O módulo GSM-3000 rejeita as chamadas efetuadas. Em seguida, se for identificado um utilizador 

válido, é feito um contacto de relé para atuar os dispositivos externos; 

• Pode ser utilizado em qualquer lugar, sem limites de distância, desde que haja rede GSM disponível; 

• 1000 Registos de utilização com possibilidade de consulta remota dos mesmos. 

• Utilização segura. O controlo de funcionamento faz-se através do ID do chamador. Números desconhecidos são ignorados; 

• Substitui a gestão tradicional de comandos ou chaves para diferentes utilizadores. Como a gestão de utilizadores é individual, os 

mesmos podem ser adicionados ou eliminados de forma independente; 

• Uma saída de relé até 3A/230VAC, com tempo de atuação/contato de relé ajustável; 

• Duas entradas de alarme para ligar a sensores, fins de curso, etc. Os alarmes podem ser enviados por chamada e SMS para os 6 

primeiros números da lista de utilizadores e simultaneamente ativam a saída de sirene; 

• Bateria de Emergência integrada, para manter o funcionamento por tempo limitado durante uma falha de energia. 

• Envio de SMS de controlo durante a programação, funcionamento do relé, alarmes e falha de energia. 

 

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

              

 

 

 

 

 

 

 

Frequência GSM Quad-band 850/900/1800/1900MHz 

Saída de Relé Contacto NO/NC, 3A/AC230V 

Entradas de Alarme Duas, NO/NC de contacto seco 

Saída para Sirene DC12V/1A 

Alimentação DC12~24V/1A 

Consumo de Energia Em 12V Máx. 50mA / Nominal 25mA 

Cartão SIM Suporta cartão SIM 3V, tamanho standard 

Antena 50Ω, Conetor SMA 

Bateria de Emergência 3,7V/900mAH 

Temperatura -20°C até +60°C 

Humidade Relativa 90%  

Dimensões 88mm * 78mm * 32mm 

Peso  260 g 
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1.3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM  

 
✓ Módulo GSM-3000 * 1    

✓ Antena externa com base magnética * 1 

✓ Transformador AC/DC * 1 

✓ Cabo mini USB * 1 

✓ CD com software de gestão * 1 

✓ Manual de Utilizador * 1 

✓ Tamanho da caixa: 20,5cm * 16,5cm * 5,5cm  

✓ Peso Total: 0.53kg 

 
1.4 USO / APLICAÇÕES  

 
 
Abrir/Fechar remotamente Portões de correr, Portas, Persianas, Portas seccionadas, Fechaduras, etc. 

➢ Uso Residencial: Porta, Portão, Automatismos de garagem, Ventilação/Aquecimento, Eletrodomésticos, Controlo de rega, etc. 

➢ Indústria: Iluminação pública, Motores, Bombas, Ventiladores, etc. 

➢ Agricultura: Bombas de água, Sistemas de rega, Iluminação, Maquinaria, etc. 

➢ Empresas: Cartazes luminosos, Sinais LED, Automatismos, etc. 

 

Sistema de Alarme com envio de SMS e com atuação complementar da saída de sirene. 

 

 
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 

Uso Seguro 

Não use o GSM-3000 quando o uso de equipamentos GSM estiver interdito ou possa causar distúrbios 

ou perigo.  

 

Interferências 

Todos os equipamentos de funcionamento sem fio podem interferir com os sinais do GSM-3000 e 

influenciar a sua performance. 

 

Interdita a utilização em bombas de combustível 

Proibido o uso deste módulo próximo de bombas de combustível. Desligue-o quando estiver próximo de 

combustíveis ou produtos químicos inflamáveis. 

 

Desligue o módulo em de locais de detonação 

Proibido usar o GSM-3000 em locais de detonação. Por favor siga os regulamentos de segurança 

apropriados. 

 

 

Uso adequado 

Por favor instale o produto em locais apropriados, evitando obstruir a estrutura principal ou a antena. 

 

 

Manutenção qualificada 

A manutenção deste produto só deverá ser feita por um profissional qualificado. 
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3. LEGENDAS / DIAGRAMAS DE LIGAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

INDICADORES LUMINOSOS 

 
LED ACESO: Módulo está a receber alimentação externa 

 

LED PISCA RAPIDAMENTE: Ocorrência de um alarme  

RELÉ LED ACESO: Relé ativo    LED APAGADO: Relé inativo 

 

LED PISCA A CADA 1 SEGUNDO: A registar na rede GSM 

LED PISCA A CADA 2 SEGUNDOS: Estado normal 

LED APAGADO: Não consegue aceder ao cartão SIM ou 

não consegue registar na rede GSM 

TERMINAIS DE LIGAÇÃO 

DC12-24V 
+ Entrada de Energia, polo positivo (Vermelho) 

_ Entrada de Energia, polo negativo (Preto) 

SIRENE 

+ Ligação +DC12V para uma sirene, polo positivo 

_ Ligação -GND para uma sirene, polo negativo 

SENSORES 

ESTADO 

PORTA 
Ligação para sensor de porta, contacto seco NO 

ALARME Ligação para sensores de alarme, contacto seco NO 

SAÍDA RELÉ 

NO Contacto normalmente aberto 

COM Ligação comum 

NC Contacto normalmente fechado 

USB Interface de ligação ao PC para gestão do sistema por software 

ANTENA Ligação SMA para antena 
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4. ESQUEMA DE LIGAÇÕES (EXEMPLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE DC12-24V 

SENSOR DE 

PORTA FECHADA 
DETECTOR DE FUMO 

SIRENE  

ELETROFECHADURA 

FONTE AC/DC 12V 
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5. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO VIA SOFTWARE DE PC (CONFIGURAÇÃO LOCAL) 

1. O cartão SIM que utilizar tem obrigatoriamente de estar livre de qualquer segurança por PIN. Se o cartão 

estiver com proteção por PIN terá de retirá-la colocando o cartão SIM primeiro num telemóvel e, dentro das 

definições adequadas, remover o pedido de PIN inicial. 

2. Ligue o módulo GSM-3000 à fonte de alimentação. 
 

3. OBRIGATÓRIO - Envie o comando SMS                                     para acertar o relógio.  
exemplo: 1234TEL987654321# 

4. Ligue o módulo GSM-3000 ao computador usando o cabo USB fornecido. 
5. Em ambiente Windows, no gestor de dispositivos (ex.: Painel de Controlo / Sistema / Definições avançadas 

do sistema / Hardware / Gestor de Dispositivos / Portas (COM e LPT)), encontre o número da porta COM 

atribuída automaticamente ao módulo GSM. 
6. Execute o software fornecido (disponível apenas em inglês) escrevendo a porta COM obtida no ponto 

anterior (ex.: COM5) e clique em "Open". Se a ligação tiver sido estabelecida com sucesso, na parte inferior 

do software é exibido um sinal verde. Se a ligação não tiver sido estabelecida com sucesso aparecerá um 

erro no ecrã a dizer "COM Port error" e o sinal de estado na parte inferior do software permanecerá 

vermelho. 
7. Insira a senha (Password) por defeito 1234 (ou a nova caso já tenha alterado) e depois clique em "Log in". 
8. Faça a gestão das opções básicas de funcionamento, a gestão dos utilizadores e a consulta de registos de 

passagem, de acordo com a necessidade e seguindo as opções disponíveis, como exemplificado nas imagens 

seguintes. 
9. Depois de efetuar as alterações pretendidas, desligue o cabo USB, desligue a energia do aparelho e volte a 

ligá-la momentos depois. Assim que o dispositivo volte ao funcionamento normal, irá estar a trabalhar com 

as novas parametrizações. 
 

5.1 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS (BASIC SETTINGS)  

Nota: a operação do software faz-se sempre primeiro ordenando a leitura dos dados no módulo GSM, 

clicando em "Read Settings", "Read" ou "Read Data" para descarregar as parametrizações ou informações 

armazenadas. Depois de proceder às alterações deverá enviar a nova configuração para o módulo GSM, 

clicando em "Save Settings" ou "Save". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pwdTELnúmero telefone GSM-3000# 
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1. Senha de Acesso (por defeito é 1234) 12. Relé OFF envia SMS para (admin/utilizador) 

2. Número de Telefone do cartão SIM 13. Mensagem SMS de Relé ON 

3. Tipo de Contato de Entrada A-B (alarme1) 14. Mensagem SMS de Relé OFF 

4. Tipo de Contato de Entrada C-D (alarme2) 15. Soa alarme c/ falha energia (XXX min.) 

5.Mensagem SMS do alarme1 16. SMS automático de verificação (XXX horas) 

6. Mensagem SMS do alarme2 17. Frequência envio dados (XXXX min.) - GPRS 

7. Armar alarme (XXX min.) após chamada 18. IP Servidor - GPRS 

8. Armar alarme após falha de energia 19. Porta Servidor - GPRS 

9. Controlo de Relé (todos/só alguns números) 20. Nome do Ponto de Acesso GPRS 

10. Temporizador de Saída de relé (XXX seg.) 21. Nome de Utilizador GPRS 

11. Relé ON envia SMS para (admin/utilizador) 22. Senha de Autenticação GPRS 

 
Os campos editáveis encontram-se nas linhas abaixo da coluna "Content" 

• Read Settings - Ler os parâmetros definidos no módulo GSM-3000 
• Save Settings - Guardar os parâmetros do software no módulo GSM-3000 
• Import profile - Importar parâmetros de configuração básica a partir de ficheiro .XLS 
• Export profile - Exportar parâmetros de configuração básica para ficheiro .XLS 

 
5.2 GESTÃO DE UTILIZADORES AUTORIZADOS (NUMBER LIST)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pode alterar os campos/inserir diretamente os utilizadores autorizados nesta tabela. 

• Read - Descarregar a lista dos utilizadores autorizados do módulo GSM-3000 
• Save - Guardar a lista de utilizadores autorizados no módulo GSM-3000 
• Import .XLS - Importar lista de utilizadores a partir de ficheiro .XLS 
• Export .XLS - Exportar lista de utilizadores para ficheiro .XLS 
• Export .CSV - Exportar lista de utilizadores para ficheiro .CSV 
• All Always - Utilizadores autorizados todos válidos (sem datas de validade) 
• Delete all - Marcar todos os utilizadores para eliminar (utilizar esta opção com cautela!); 

deverá premir o botão Save para executar a operação 
 
Nota: Se o software apresentar uma mensagem de erro quando forem definidas datas e 
horas de validade dos utilizadores, por favor tente modificar o formato da data e hora do 
computador para o formato dd-mm-yyyy ou yyyy-mm-dd 
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5.3 HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO (HISTORICAL DATA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Read data - Descarregar o histórico de utilização do sistema do módulo GSM-3000 
• Export .CSV - Exportar o registo de utilização para ficheiro .CSV 
• Export .XLS - Exportar lista de utilizadores para ficheiro .XLS 
• Delete all - Eliminar todo o histórico de utilização (utilizar com cautela!) 
• Filter - Filtrar os registos a apresentar de acordo com os critérios de data/hora escolhidos 

 
6. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO VIA COMANDOS DE SMS (CONFIGURAÇÃO REMOTA) 

ATENÇÃO!  A senha de segurança por defeito é 1234 . 

1. O cartão SIM que utilizar tem obrigatoriamente de estar livre de qualquer segurança por PIN. Se o cartão 

estiver com proteção por PIN terá de retirá-la colocando o cartão SIM primeiro num telemóvel e, dentro 

das definições adequadas, remover o pedido de PIN inicial. 

2. Pode programar o GSM-3000 com comandos SMS utilizando o telemóvel. É seguro fazê-lo porque, para 

além de as pessoas não saberem à partida o número de telefone do cartão SIM inserido, pode ser 

personalizada uma senha de segurança que só o administrador do sistema tem conhecimento, ficando 

o acesso à configuração do sistema restrita apenas a ele. Atenção que o retorno de SMS pelo módulo 

GSM-3000 tem custos de envio, de acordo com o tarifário em vigor no operador. 

3. A saída de relé irá mudar o estado fechado ou aberto sempre que seja recebida uma chamada autorizada. 

Isso significa que na primeira chamada o relé vai ser ativado para enviar o comando de saída pretendido. 

Se estiver definido para o relé permanecer ativo por determinado período de tempo (saída de relé 

temporizada), e se durante esta operação existir uma segunda chamada autorizada o relé vai 

corresponder à nova ordem e vai automaticamente ser desativado. 

4. Por favor lembre-se que os comandos enviados devem todos ser escritos em LETRAS MAIÚSCULAS. É 

'AA' e não 'aa', 'EE' e não 'Ee'. Não adicione espaços ou outros caracteres que não os indicados. 

5. pwd no comando significa senha de acesso (password), como seja 1234. 

6. Na programação inicial do GSM-3000, por razões de segurança, deve ser trocada a senha de acesso que 

vem de fábrica por uma à escolha do administrador do sistema. 

7. Se não estiver a conseguir uma reação do GSM-3000 às chamadas ou aos comandos em mensagens 

SMS por favor experimente formatar os números de telefone de acordo com o seguinte: 
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8. O GSM-3000 pode não retornar nenhuma SMS se existir um erro de comando SMS enviado. Por isso 

certifique-se que os comandos SMS estão corretos, que não contenham espaços inseridos no texto e que, 

caso necessário, o código de país seja introduzido corretamente antes dos números de telefone. 

9. Os telemóveis dos utilizadores têm de ter a função CALLER ID (ID do chamador) ativa, para que o módulo 

de GSM possa reconhecer os números dos chamadores e os possa validar para fazer atuar o relé. Sem 

essa função ativa o sistema não trabalha. 

 
INSTALAÇÃO: Retire a tampa do cartão SIM na parte inferior do módulo GSM-3000 e insira o cartão SIM. 

LIGAR/DESLIGAR: Posicione o interruptor em ON (módulo GSM ligado) ou OFF (módulo GSM desligado). O 

sistema de carga da bateria de emergência funciona independentemente de o módulo estar ligado ou desligado. 

RESET INICIAL: Com a alimentação desligada, incluindo o interruptor de funcionamento em OFF, pressione e 

mantenha premido o botão RESET (próximo do cartão SIM). Ligue a alimentação ao módulo GSM e posicione o 

interruptor de funcionamento em ON. Nos 6 segundos seguintes o GSM-3000 vai iniciar. Depois de contado esse 

tempo largue o botão RESET. Esta operação vai redefinir a senha de acesso para 1234 e também os restantes 

parâmetros de configuração. A memória dos números de telefone autorizados não será eliminada. 

 

 

Exemplo: 

Em Portugal, o código do país é 00351. O número do utilizador é 987654321 e foi programado como número 

para receber alertas SMS. O número de telefone do cartão SIM dentro do GSM-3000 é 123456789.  

Problema 1: Há contacto de relé, mas o utilizador não recebe nenhum alerta via SMS. 

Solução 1: Por favor adicione o código de país enquanto adiciona o número 987654321 para receber alertas 

por SMS, significa adicionar 00351987654321 em lugar de apenas 987654321.  

Problema 2: O utilizador recebe alertas por SMS, mas o módulo GSM-3000 não recebe comandos do 
utilizador administrador. 

Solução 2: Por favor adicione o código de país ao número de telefone do cartão SIM do módulo GSM-3000. 

Significa enviar comandos SMS para o número 00351123456789 em lugar de apenas 123456789. 

Sugestão: Use um telemóvel A para chamar e mandar uma SMS para um telemóvel B. O número que é 
exibido em B representa o número que tem de adicionar como utilizador e como número para receber os 
alertas SMS. Às vezes poderá ter de substituir o prefixo '00' por '+' ou prefixo '+' por '00' no código do país. 

RESET 
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6.1 DEFINIÇÃO DE DATA E HORA  

Envie                                          para ajustar o relógio do GSM-3000 automaticamente. 

 Ex.: 1234TEL000000000#  pwd é a senha de sistema. "000000000" é o número do cartão SIM dentro do GSM-3000. 

Retorna: "Set Success!" se o relógio tiver sido ajustado automaticamente através da informação da rede GSM. 

Nota： 

Se o GSM-3000 não estiver com o relógio corretamente ajustado pode sempre ajustá-lo manualmente enviando o 

comando SMS abaixo indicado: 

 

Envie                              para ajustar o relógio do GSM-3000 manualmente. 

Ex.: 1234T1601131300# 

     T: Código de comando de relógio 

     hora e data atual: yy(ano)mm(mês)dd(dia)hh(horas)mm(minutos). 

Retorna: "Set Time OK!" se o relógio tiver sido ajustado manualmente com sucesso. 

 

 

6.2 ALTERAR SENHA DE SEGURANÇA (PASSWORD)  

 

 

Ex.: 1234P9999 para mudar a senha de fábrica 1234 para a nova senha 9999. 

 P: Código de comando de senha (password) 

Retorna: "Password changed to 9999, please remember it carefully." se a senha tiver sido alterada com sucesso. 

 

 

6.3 GESTÃO DE NÚMEROS DE UTILIZADORES AUTORIZADOS  

6.3.1 Adicionar utilizador autorizado: 

 

pwd: Senha de Sistema 

A: Código de comando de gestão de utilizadores. 

número de utilizador: número atribuído a um utilizador de 0001 a 3000. 

número de telefone: número de telefone válido do utilizador 

datahorainício:yy(ano)mm(mês)dd(dia)hh(horas)mm(minutos). Data e hora em que passa a autorizado. 

datahorafim: yy(ano)mm(mês)dd(dia)hh(horas)mm(minutos). Data e hora em que passa a não autorizado. 

Se não for introduzida data e hora: Utilizador é sempre autorizado, sem haver prazo de validade da autorização. 

Ex.: 1234A0003#987654321# para memorizar o número de telefone 987654321 na posição 0003 e sempre autorizado. 

Ex.: 1234A0016#123456789#2202060800#2202091400# para memorizar o número de telefone 123456789 na posição 

0016. Este número é autorizado a usar o sistema de controlo por GSM desde o período de 6/Fev/2022 às 8:00 até ao 

período de 9/Fev/2022 às 14:00. 

Notas:   1. Um utilizador autorizado significa que o mesmo pode chamar para o GSM-3000 para controlar o relé. 

2. O número de utilizador é a posição individual na memória de utilizadores autorizados, de 0001 a 3000. Nas 

SMS de sistema a representação de 1000 é :00, a representação de 2000 é M00 e a representação de 3000 é N00. 

  3. Se pretender utilizar os alarmes via SMS, os primeiros 6 utilizadores terão de ser números de telemóvel que 

  possam receber SMS. O 1º da lista é o utilizador que irá receber os alarmes de falta de energia. 

6.3.2 Consultar Número de Telefone atribuído por Número de Utilizador: 

 

Ex.: 1234A0002#  para consultar o número de telefone do utilizador número 0002. 

pwdPnova senha 

 

pwdAnúmero de utilizador#número de telefone#datahoranício#datahorafim# 

 

pwdAnúmero de utilizador# 

 

 

pwdTELnúmero telefone GSM-3000# 

 

pwdThora e data atual# 
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6.3.3 Consultar Lista de Números de Telefone atribuídos por Números de Utilizador: 

 

 

Ex.: 1234AL0002#0050#  para consultar os números de telefone dos utilizadores 0002 até 0050. 

O módulo GSM-3000 vai devolver diversas SMS com a lista de números (cada SMS será enviada c/ 10 números). 

 

6.3.4 Apagar Utilizadores Autorizados (poderá sobrepor a memória programando de novo como em 6.3.1). 

 

 

Ex.: 1234A0002##  para apagar o utilizador número 0002. 

 

6.4 PARÂMETROS DE CONTROLO DO RELÉ (SAÍDA)  

6.4.1 Permitir que todas as chamadas de entrada ativem o relé: 

 

 

6.4.2 Permitir que apenas as chamadas feitas por números autorizados possam ativar o relé: 

 

 

6.4.3 Quanto tempo o relé permanece ativado (em segundos) após uma chamada telefónica: 

 

 

temporelé=001 segundos até 998 segundos 

temporelé=000: o relé é ativado por 0,5 segundos e depois é desativado (impulso - PULL).  

temporelé=999: o relé permanece sempre ativado até à próxima chamada autorizada. 

Ex.: 1234GOT030#  para definir 30 segundos de duração de ativação de relé após chamada autorizada. 

6.4.4 Quem vai receber uma SMS de confirmação a indicar o estado do relé 

  

                              > relé ativo            > relé inativo                            

ab: opção para 1º número memorizado (a) e/ou número de telefone do utilizador (b)  

   (0 = desativado, 1 = ativado) 

conteúdo: texto de confirmação da SMS. 

Opções GSM-3000 manda notificação SMS para 

a b 1º Número da Lista Número do Utilizador 

0 0   

0 1  √ 

1 0 √  

1 1 √ √ 

Ex.: 1234GON11#Porta Aberta# 

 O 1º número e o chamador recebem uma SMS a confirmar quando a porta está aberta (relé ativo). 

Ex.: 1234GOFF10#Porta Fechada# 

      Só o 1º número da lista é alertado quando a porta está fechada (relé inativo). 

 

6.4.5 Desligar confirmações por SMS do estado do relé (pode economizar nos custos de SMS): 

                       

        Desligar confirmação de relé ativo. 

 

         Desligar confirmação de relé inativo. 

pwdAnúmero de utilizador## 

! 

pwdALL#  

  

 

 pwdAUT#  

  

 

 pwdGOTtemporelé# 

  

 

 

pwdGONab#conteúdo# 

  

 

 

pwdGON## 

  

 

 

pwdGOFFab#conteúdo# 

  

 

 

pwdGOFF## 

  

 

 

pwdALnúmero de utilizador inicial#número de utilizador final# 

! 
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6.4.6 Ativação do relé a partir de uma mensagem SMS: 

 

Permite ligar/ativar a saída de relé de acordo com a configuração em 6.4.3   

 

Permite desligar/desativar a saída de relé.  

  

  

6.5 PARÂMETROS DAS LIGAÇÕES DOS SENSORES (ALARME)  

O módulo GSM-3000 está equipado com duas ligações de sensores (alarme). Na condição de uma das ligações 

ser ativada, o módulo está programado para enviar SMS para os primeiros 6 números da lista de 

 utilizadores. Paralelamente o 1º número da lista receberá uma chamada de alerta. Caso não esteja 

contactável será tentada a chamada para os números seguintes até ao 6º número da lista de utilizadores. 

 

6.5.1  Ligar Alarme: 

 

  Desligar Alarme: 

  

6.5.2  Definir o tipo de contato dos alarmes (NO/NC) 

 

 

Ex.: 1234DIN1NC#  define a ligação do sensor 1 para contato de tipo NC (normalmente fechado). 

Ex.: 1234DIN2NO#  define a ligação do sensor 2 para contato de tipo NO (normalmente aberto). 

 

6.5.3  Modificar o conteúdo das mensagens SMS de alarme 

 

 

Ex.: 1234M1#Abertura de porta ilegal!#  Modifica a mensagem SMS do sensor 1 para "Abertura de porta ilegal!"  

 

6.5.4 Consultar o tipo de contacto NC/NO e o texto das mensagens SMS de alarme 

 

 

 

6.5.5  Condições de funcionamento do alarme 

 O módulo GSM-3000 vai disparar o alarme apenas e quando forem cumpridas as seguintes duas condições: 

• o módulo GSM-3000 tem a função de alarme ativada; 

• 10 minutos depois da última chamada de um número autorizado. 

 

 Os 10 minutos de espera para que o alarme possa ser ativado é o valor de fábrica. Pode, no entanto, ser 

 alterado através do seguinte comando: 

 

 

  xxx=001~999 (minutos), o tempo personalizado para alarme; 

  xxx=000, o módulo vai desativar os alarmes até serem ativados novamente via SMS. 

 

 

 

 

 

pwdCC 

  

 

 

pwdDD 

  

 

 

pwdDIN1NC(NO)# 

! 

pwdAA 

! 

pwdBB 

! 

pwdDIN2NC(NO)# 

! 

pwdM1(2)#mensagem# 

! 

pwdMQ# 

! 

pwdDxxx# 

! 
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6.6 OUTRAS DEFINIÇÕES  

 

6.6.1 Alarme de falha de energia 

 

 

xxx=001~998 (minutos), o alarme é enviado após o tempo especificado; 

xxx=000, é gerado um alarme via SMS para o 1º número/utilizador da lista sempre que falhe a alimentação AC/DC; 

xxx=999, não é enviado nenhum alarme de falha de energia por SMS. 

 

6.6.2 Relatório de Estado, enviado para o 1º número/utilizador da lista: 

 

 

xxx=001~999, programado o envio de um relatório automático de xxx em xxx horas; 

xxx=000, não é enviado de forma programada nenhum relatório de estado. 

O relatório automático inclui: 

 

Estado de alarme Ligado/Desligado 

Estado das ligações dos sensores (alarme) 

Estado de Relé; 

Qualidade Sinal GSM (valor máximo é 31, o sinal é fraco se for inferior a 14) 

Estado da fonte de alimentação AC/DC 

 

6.6.3 Consultar o tempo programado de envio de relatório automático: 

 

 

 

6.6.4Consultar o estado atual: 

 

 

 

6.6.5 Consultar o IMEI do módulo GSM e a versão de firmware: 

 

 

 

6.6.6 Consultar histórico (inclui registos de utilização, registos de falha de energia, registos de alarme) 

 

 

AA = ano inicial, DD = ano final 

BB = mês inicial, EE = mês final 

CC = dia inicial, FF = dia final 

Ex.: 1234L#211209#211213#  Permite consultar o histórico de registos de 09/Dez/2021 até 13/Dez/2021.  

 

6.6.7 Reposição das configurações de fábrica (RESET – consultar figura da página 10) 

Com a alimentação desligada, incluindo o interruptor de funcionamento em OFF, pressione e mantenha premido 

o botão RESET (próximo do cartão SIM). Ligue a alimentação ao módulo GSM e posicione o interruptor de 

funcionamento em ON. Nos 6 segundos seguintes o GSM-3000 vai iniciar. Depois de contado esse tempo largue o 

botão RESET. Esta operação vai redefinir a senha de acesso para 1234 e também os restantes parâmetros de 

configuração. A memória dos números de telefone autorizados não será eliminada. 

pwdT#  

 

 

pwdT#xxx#  

 

 

pwdEE 

 

 

pwdIMEI# 

 

 

pwdACxxx#  

 

 

pwdL#AABBCC#DDEEFF# 
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6.7 FUNÇÃO DE DADOS GPRS  

 

O módulo GSM-3000 tem a capacidade de comunicar através da internet através da tecnologia GPRS com uma 

aplicação desenhada para o efeito e que seja carregada num servidor disponível online. Essa aplicação terá de ser 

desenvolvida à responsabilidade do cliente, pelo que apenas são explicadas as técnicas relativas à área de 

configuração das comunicações GPRS do módulo GSM-3000. Para mais informações consulte o seu fornecedor. 

 

 

6.7.1  Ativar comunicação de dados 

 

  Desativar comunicação de dados 

 

6.7.2  Nome do Ponto de Acesso (APN - consulte o seu operador móvel para obter detalhes) 

 

 

Ex.: 1234G#pontodeacesso*utilizador*senha#  

Configura o nome do ponto de acesso: pontodeacesso; o nome de utilizador: utilizador; a senha de acesso: senha  

 

6.7.3 Configurações base de IP/porta de acesso ao servidor  

 

 

Ex.: 1234IP175.164.49.20*4006#   

Se a ligação de dados falhar ou os parâmetros ficarem mal definidos, o módulo GSM-3000 envia uma mensagem SMS 

 ao 1º número da lista   

 GPRS connect failure. 

 

6.7.4  Envio programado dos dados  

 

 

 xxxx=0001~9998 (minutos); 

 xxxx=0000, a função de dados está permanentemente ativa e o GSM-3000 envia informação em tempo real; 

 xxxx=9999, desativa a função de envio de dados. 

 

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

1) Caso o GSM-3000 falhe em atuar a saída de relé sempre que é dada uma ordem, desligue o módulo durante 1 

minuto da energia e volte a ligá-lo. A seguir ao processo de arranque inicial garanta que todos as definições, 

sobretudo os números de telefone dos utilizadores, estão corretas e que o sinal GSM está forte o suficiente. Por 

fim repita o teste. 

2) Se o módulo GSM-3000 der sinais de estar a captar bem o sinal da rede GSM, mas não reagir às chamadas ou SMS 

de programação, teste outro cartão SIM de outra operadora e experimente novamente. 

3) Em caso de impossibilidade permanente de comunicação GSM por favor contacte o revendedor responsável. 

4) Em caso de avaria confirmada, por favor contacte o fornecedor deste produto.  

 

8. GARANTIA 

1) O módulo GSM-3000 está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico. 

2) Esta garantia não cobre defeitos, avarias ou mau funcionamento causados por uma má montagem ou má operação 

por parte do instalador. O fabricante e o revendedor não são responsáveis pela má utilização deste produto e 

pelos danos resultantes da inobservância deste manual de instruções. 

pwdGPRSON  

 

 pwdGPRSOFF  

 

 

pwdG#nome ponto acesso*nome utilizador*senha acesso# 

pwdIPendereço IP*número da porta# 

pwdGONxxxx# 
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9. LISTA DE UTILIZADORES AUTORIZADOS 

Posição Número de Telefone do Utilizador Nome do Utilizador Permanente Com limitação de horário 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

…     

1000     

 


