
Sistema GSM para abertura de portas, 

portões, barreiras, eletrofechaduras e 

outros tipos de automatismos. Permite 

acionar um automatismo a partir de 

uma chamada GRATUITA do seu 
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1. Este manual foi elaborado como guia de instalação e funcionamento do GSM200N. 

2. Por favor leia cuidadosamente este manual de instruções antes de instalar e utilizar o módulo GSM200N 

3. As instruções fornecidas nele não substituem as instruções dos produtos com os quais o GSM200N possa ser 
interligado.  

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

5. Instale o módulo GSM200N num local seguro. 

6. Não monte o GSM200N 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. 

ATENÇÃO 
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 1. DESCRI ÇÃO DO PRO DUTO  
O GSM200N é um dispositivo de controlo remoto de relé através de tecnologia GSM. É um sistema muito simples que 

pode ser usado para autorizar acesso a portas, portões, barreiras de estacionamento, entre outros sistemas 

automáticos. O GSM200N pode também ser usado em situações em que seja necessário ligar ou desligar remotamente 

um sistema informático, máquinas ou outros equipamentos elétricos ou eletrónicos. 

O sistema é atuado através de uma chamada gratuita a partir de um telemóvel. O processo de funcionamento explica- 

se de forma 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 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 GSM200N está ligado. 

 
 

 

• Quad-band, funciona nas redes GSM mundiais; 

• Não há custo de chamadas. O módulo GSM200N rejeita as chamadas efetuadas. Em seguida, se for identificado um 

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

• Aplicações diversas (portões de correr, barreiras, portas seccionadas, estores, portas de acesso, funcionamento de 

máquinas, etc); 

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

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

• 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); 

• 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 na memória do GSM200N; 

• Uma saída de relé até 3A para ligar ao contacto de abertura de porta ou para funcionamento de máquinas; 

• Funcionamento do relé em modo monoestável (temporizador ajustável) ou em modo biestável; 

• Baixo consumo de energia em modo de espera (standby). 

 
 

 

  

Frequência GSM 
 

Quad-band 850/900/1800/1900MHz 

 Saída  de Relé Contacto NO/NC, 3A 

 Fonte de 
DC 12~24V/1A 

Alimentação 

 Consumo de Energia 12V 150mA em uso / 25mA em standby 

 Cartão SIM Suporta cartão SIM 3V, tamanho standard 

 Antena 50Ω, Conetor SMA 

 Temperatura -20°C até +60°C 

 Humidade relativa 90% 

 Dimensões 101mm * 76mm * 26mm 

  

      1 .2 Es pec i fi caç ões Técnicas  

 1 .1 Características   



 

4  

 

 

 

 
✓ Módulo GSM200N * 1 

✓ Antena * 1 

✓ Manual de Utilizador * 1 

✓ Tamanho da caixa: 12.6cm * 9.8cm * 3.2cm 

✓ Peso Total: 0.32kg 

 
 

 
 
 

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. 

 
 

 

 2. I NST RUÇÕ ES DE SEG URA NÇA  
Uso Seguro 

Não use o GSM200N 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 GSM200N 

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 GSM200N 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. 

  1 .4 Uso/Aplicações  

   1 .3 C onteúdo da Em bal agem  
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 3. LEG EN DA S / DIAGRAMAS DE LIGAÇÃO  
 

 

 

 

 

4. EXEMPLOS DE LIGAÇÕES 

 

RELÉ 
INTERMÉDIO 

AC230V 

 
FONTE DC12-24V 

 
ELETROFECHADURA 

MOTOR 

 

1. APLICAÇÃO PARA ABRIR PORTÕES: 

GSM200N + Eletrofechadura, alimentados através da mesma fonte 

DC.  A fechadura destranca com uma chamada telefónica. 

2. APLICAÇÃO COMO INTERRUPTOR REMOTO: 

Motor alimentado a partir de um relé intermédio na rede AC230V e no GSM200N 

com fonte DC. O motor é ligado/desligado através de chamada telefónica. 

FONTE DC12-24V 

INDICADORES LUMINOSOS 

RELÉ LED ACESO: Relé ativo LED APAGADO: Relé inativo 

 

IIII 
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 

 
DC 12-24V 

+ Entrada de Energia, polo positivo (Vermelho) 

_ Entrada de Energia, polo negativo (Preto) 

 
 

SAÍDA RELÉ 

NO Contacto normalmente aberto 

COM Ligação comum 

NC Contacto normalmente fechado 

ANTENA Ligação SMA para antena 
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 4. I NSTA LAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL  

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. A programação do GSM200N é feita com mensangens SMS. É seguro fazê-lo porque, para além 

das 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 GSM200N pode ter custos de envio, de acordo com o tarifário em vigor no operador. 

3. A saída de relé irá mudar o último estado (fechado ou aberto) sempre que seja recebida uma 
chamada autorizada. Isso significa que numa chamada efetuada o relé vai ser ativado para enviar 
o contacto 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 obedecer 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 a enviar simboliza a senha de acesso (password), por exemplo 1234. 

6. Na programação inicial do GSM200N, por razões de segurança, deve ser trocada a senha de 

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

7. Se não estiver a conseguir obter uma reação do GSM200N às chamadas ou aos comandos em mensagens 

SMS por favor experimente formatar os números de telefone de acordo com o seguinte: 
 

 

8. Se existir um erro do comando SMS enviado o módulo GSM200N pode não enviar nenhuma SMS de 

retorno ou pode ser enviada uma mensagem de erro. 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. 

987654321 

00351987654321 

Exemplo: 

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

para receber alertas SMS. O número de telefone do cartão SIM dentro do GSM200N 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 colocar em lugar de apenas 987654321. 

 
Problema 2: O utilizador recebe alertas por SMS, mas o módulo GSM200N 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-200. 

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

ATENÇÃO! 
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pwd#PWDnova senha#PWDnova senha# 

INSTALAÇÃO: Retire a tampa do cartão SIM na parte inferior do módulo GSM200N e insira o cartão SIM. 

RESET INICIAL: Com a energia desligada, pressione e mantenha premido o botão RESET (próximo do cartão 

SIM). Ligue a energia do módulo GSM. Nos segundos seguintes o GSM200N vai reiniciar. Nesse instante largue 

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

parâmetros de configuração. Em alternativa poderá fazer reset ao dispositivo enviando o código pwd#RESET# 

(Ex.: 1234#RESET#). Nota: esta operação não elimina os números de telefone memorizados. 

 

 

 
 

5. PROGRAMAÇÃO (ENVIO DE SMS)  

 
 

 
 

 
pwd (em minúsculas): senha de sistema atual (exemplo: 1234). 

PWD (em maiúsculas): texto que deverá ser escrito literalmente na mensagem SMS. 

nova senha: nova senha de sistema para configurar; deverá ser de 4 dígitos. 

Exemplo: 1234#PWD9999#PWD9999# para mudar a senha de fábrica 1234 para a nova senha 9999. 

Retorna: "Password modified OK:9999" se a senha tiver sido alterada com sucesso. 
 
 

 

 

 

 
pwd (em minúsculas): senha de sistema atual (exemplo: 1234). 

TEL (em maíusculas): texto que deverá ser escrito literalmente na mensagem SMS. 

número de telefone: número de telefone válido do utilizador 

número de utilizador:  o número de utilizador é a posição individual na memória do GSM200N de 001 a 200. 

Exemplo: 1234#TEL987654321#001# para memorizar o número de telefone 987654321 na posição 001. 

Retorna: "TEL:001:987654321” se o utilizador foi autorizado (adicionado) com sucesso. 
  
Nota1: Um utilizador autorizado pode chamar para o GSM200N para controlar a saída de relé. 
Nota2: Recomenda-se que o utilizador 001 seja de um número de telemóvel para poder receber as notificações de SMS. 
 

 
 
 

 

Exemplo: 1234#TEL001? para consultar o número de telefone do utilizador número 001. 

Retorna: "TEL:001:987654321”, indicando, por exemplo, que existe o utilizador 001 com o número 987654321. 

pwd#TELnúmero de utilizador? 

  5.3 Consultar Utilizadores Autorizados  

pwd#TELnúmero de telefone#número de utilizador# 

  5.2 Adicionar Utilizadores Autorizados  

    5.1 Alterar Senha de Segurança (password)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESET 
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Exemplo: 1234#TEL#001# para eliminar o número de telefone do utilizador número 001. 

Retorna: "TEL:001:Empty”, indicando que foi eliminado com sucesso o número associado ao utilizador 001. 

 
 

 
 

 

Exemplo: 1234#AA# 

Retorna: "Allow all numbers can access it", indicando que o módulo GSM200N passa a permitir que todas as 
chamadas externas acionem a saída de relé. 

 

 
 
 

 

Exemplo: 1234#AU# 

Retorna: "Allow User Numbers can access it only", indicando que o módulo GSM200N passa a permitir que apenas 
os utilizadores autorizados acionem a saída de relé. 

 

 
 
 

 

Exemplo: 1234#AC?# 

Retorna:  

"Allow all numbers can access it" se o módulo GSM200N permite que todas as chamadas externas acionem a saída 
de relé. 

"Allow User Numbers can access it only" se o módulo GSM200N permite que apenas os utilizadores autorizados 
acionem a saída de relé. 

 

 
 
 

O relé de saída pode funcionar de duas maneiras: 

• com um contacto monoestável (impulso), temporizado entre 0,5 segundos e 9,5 segundos; este tipo de 
contacto é indicado para funcionamento com dispositivos externos que necessitem de um contacto de 
tempo limitado a cada chamada efetuada. 

• com um contacto biestável (permanente), que inverte o estado do relé a cada chamada efetuada; este tipo 
de contacto é indicado para comutar o funcionamento de dispositivos para ligados (ON) ou desligados (OFF). 

 

 

temporizador: valor de 2 dígitos 

01 até 19 - para funcionamento monoestável; cada incremento de valor representa um incremento de 0,5seg no 
temporizador do relé; o temporizador pode ser ajustado de 0,5 segundos até 9,5 segundos. 

00 - para funcionamento biestável  

Exemplo: 1234#GOT04# 
Retorna: "Relay closure time:2s", indicando que o relé foi configurado para contacto monoestável de 2 segundos. 

Exemplo: 1234#GOT00#  
Retorna: "Relay closure time:2s", indicando que o relé foi configurado para contacto biestável. 

 

pwd#GOTtemporizador# 

  5.8 Alterar o modo de funcionamento do relé / temporizador   

pwd#AC?# 

  5.7 Consultar quem pode acionar o relé  

pwd#AU# 

  5.6 Permitir que apenas os utilizadores autorizados acionem relé  

pwd#AA# 

  5.5 Permitir que todas as chamadas externas acionem relé  

pwd#TEL#número de utilizador# 

  5.4 Eliminar Utilizadores Autorizados  
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Exemplo: 1234#GOT?  

Retorna: "Relay closure time:", o que permite identificar o modo de funcionamento do relé (monoestável / 
biestável) e o respetivo temporizador (apenas em funcionamento monoestável). 

 
Nota: O valor numérico obtido nesta mensagem de retorno multiplicado por 2 representa o valor atribuído na 
configuração do modo do relé. Para mais informação por favor consultar 5.8. 
 

 
 

 

Exemplo: 1234#CSQ?  

Retorna: "signal value:" em que o valor exibido na mensagem indica o nível de sinal da rede GSM 

Este valor pode oscilar entre 0 e 31, sendo que 0 é ausência total de sinal e 31 o valor de sinal máximo. O valor 
adequado de sinal deve ser no mínimo 16 para garantir o funcionamento do sistema sempre que solicitado.  

  
Nota: Se o valor de sinal for extremamente baixo o módulo GSM200N pode nem conseguir responder às solicitações 
feitas pelas mensagens SMS existentes neste manual. Nesse caso por favor analise as condições de instalação e faça 
melhorias no posicionamento/orientação da antena ou do próprio módulo GSM200N. Se essas operações não forem 
suficientes, pondere a aquisição de uma antena externa que possa ser posicionada num local com melhor captação de 
sinal de rede GSM. 
 

 

É possível ligar ou desligar a saída de relé sem ser por chamada telefónica mas recorrendo às mensagens SMS.  
 

 

Exemplo: 1234#ON# Permite ligar/ativar a saída de relé. 

Retorna: "Relay turn on" assim que o relé for accionado. 

 

Exemplo: 1234#OFF# Permite desligar/desativar a saída de relé. 

Retorna: "Relay turn off" assim que o relé deixar de ser accionado. 
 
 

 6. RESOLUÇÃO DE PRO BLEMAS  

1) Se o módulo GSM200N falhar no envio de mensagens SMS, desligue-o durante 1 minuto da energia e volte 

a ligá-lo. A seguir ao processo de arranque inicial, faça o teste novamente, garantindo que as definições 

dos números de telefone estão corretas e que o sinal GSM está forte o suficiente. 

2) Se o módulo GSM200N der sinais de estar a captar bem o sinal da rede GSM, mas não reagir às SMS de 

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

3) Se a dificuldade de comunicação persistir por favor contacte o seu revendedor. 
 

 

 7. GA RA NTI A  

1) O módulo GSM200N está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico de dois anos, a ter início na 

data de fatura de compra. 

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 do seu manual de instruções. 

pwd#OFF# 

pwd#ON# 

  5.11 Controlo do relé por mensagem SMS  

pwd#CSQ? 

  5.10 Consultar o nível de sinal da rede GSM   

pwd#GOT? 

5.9 Consultar o modo de funcionamento do relé / temporizador  
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8. LISTA DE UTILIZADORES AUTORIZADOS  
 
 

Posição Número de Telefone do Utilizador Nome do Utilizador 

1   

2   

3   

4   

…   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

…   

200 
  

 


