
 
GSM Switch 

GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder 
til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniske data: 
 

• Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din mobiltelefon (GSM).  
• 2 udgange der kan styres via termostatfunktion eller via SMS. 
• 4 indgange med alarmfunktion. 
• 4-cifret sikkerhedskode (PIN-kode). 
• Pulsaktivering af udgange (kan programmeres til 1 – 60 sek.). 
• Temperaturføler medfølger. 
• SMS-alarm ved strømsvigt (indbygget batteribackup). 
• Husker sidste ændringer/indstillinger ved strømsvigt. 
• Tilsluttes 230VAC forsyning eller 12VDC forsyning. 
• Udgangene kan belastes med 230VAC max. 10A ved ren ohmsk belastning. 
• Manuel betjeningsmulighed af udgange på forplade med indikation af kanalstatus. 
• Kan sættes op som husalarm. 
• Er velegnet til opsætning i serverrum som temperatur- og adgangsalarm. 
• SKAL monteres af autoriseret elektriker. 
• SKAL sikres med max. 10A. 
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1 Generel beskrivelse 
 

GSM Switch er en enhed med 2 udgange, 4 alarmindgange og 1 temperatursensor ind-
gang (1,5m termoføler medfølger). Ved programmering via en SMS-besked, kan GSM 
Switch fungere som termostat og/eller til fjernmåling af temperatur. Alt kan overvåges og 
give en SMS-besked, hvis der sker en uønsket ændring. 
 

SIM-kort indkøbes efter eget valg af teleselskab og isættes GSM Switch.  
 

De 2 udgange forbindes til de installationer, der måtte ønskes fjernbetjent (f.eks. til at 
tænde/slukke for en el-radiator, udendørsbelysning, etc.). Herefter kan en SMS-besked 
sendes til GSM Switch, for at tænde eller slukke udgangen manuelt.  
 

 
 
 
 
 

De 4 indgange forbindes til de funktioner, der måtte ønskes kontrolleret (f.eks. alarmere 
om indbrud via berøringsløse dørkontakter, vandstandsmelder i grundvandsbrønd etc.) 
 

 
 
 

 
 
Den indbyggede termostatfunktion kan bruges til at styre de to udgange og som alarm-
funktion med mulighed for at sende en SMS-besked ved for lav eller for høj temperatur. 
Der er mulighed for at indstille 4 temperaturgrænser, 2 til termostaten og 2 til alarmen. 
 
Det er muligt at programmere op til 4 mobiltelefonnumre ind i GSM Switch, efter eget 
ønske, som der gives besked til. 
 

Det er muligt at indhente status information, telefonliste, alarmindstillingsliste og 
produktinformation via SMS-besked. 
 

Meget simpel at betjene via alle mobiltelefoner, der understøtter SMS-beskeder. 
 

For at sikre imod at fremmede kan styre/aflæse udgange/ indgange, er GSM Switch 
forsynet med en firecifret sikkerhedskode (PIN-kode), som man selv vælger. 
 

GSM Switch fås kun som tavlemodul og skal  
installeres af en autoriseret elektriker.  
 
GSM Switch kan forsynes med 230VAC (Max. 5W)  
eller alternativt 12VDC (max. 300mA). 
 
Udgangskontakterne må maksimalt belastes med  
242VAC (230VAC + 5%), 10A. 
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2 Installation 
 

2.1 Backupbatteri 

GSM Switch er forsynet med et 9VDC genopladelig batteri, som monteres ved opsætning 
af GSM Switch. Backup tiden er typisk >30 min., såfremt batteriet er fuldt opladet. Ustabil 
eller manglende funktion kan forekomme ved defekt eller uopladet batteri. Hvis GSM 
Switch er nymonteret eller har været uden strøm i mere end 4 timer, skal det have 
mulighed for at lade op i 60 timer, før batteriet kan forventes at være lade fuldt op. 
Lad Deres autoriserede elektriker skifte det genopladelige batteri, såfremt der efter en 
fuld opladnings tid på 60 timer stadig er fejlfunktion. Under alle omstændigheder bør 
batteriet skiftes mindst hvert 4. år og det skal  
skiftes af en autoriseret elektriker.   
 
 
Placering af batteri 
Lytten skubbes forsigtigt til venstre, så kanten af  
lytten flugter med kanten af det lodrette printkort. 
Montér batteriet til batteriklipsen. Batteriet placeres med  
den etiketløse side ind mod det lodrette print. 
 
Ved første ibrugtagen lyser Power-lysdioden (længst til  
venstre på billedet) i ca. 4 sek., og slukker mens  
GSM Switch starter up. 

 

2.2 Tilslutning af 230 VAC/12VDC, indgange og udgange 

GSM Switch indeholder 2 klemmer for 230VAC, der er placeret nederst til højre (klemme 
11 og 12). Der skal anvendes dobbelt isoleret ledning (f.eks. 2x1,5 mm2) godkendt til 
230VAC. Enhver fase der forbindes til GSM Switch, skal være forsikret med max. 10A 
sikring. Alternativt kan GSM Switch tilsluttes 12VDC (klemme 23 og 24). Hvis GSM 
Switch forsynes med 12VDC, må den ikke tilsluttes 230VAC. GSM Switch SKAL 
monteres af en autoriseret elektriker og SKAL monteres i en DIN-skinne montagekasse, 
der sikrer imod berøringsfare på klemrækken, iht. gældende lovgivning. 

 
Det apparat som ønskes styret, f.eks. en el-radiator, tilsluttes én af de 2 udgange, der 
findes på enheden. Relæudgangene må max. styre 10A ved ren ohmsk belastning 
(cosphi > 0.98) og må max. styre 3A ved cosphi >0,7. Relæudgangene må tilsluttes 
spændinger op til 242VAC (230V + 5%). 
 
I nedenstående figur s. 4 ses hvordan GSM Switch installeres. Der kan tilsluttes 2 
apparater samtidigt, et til udgang 1 og et til udgang 2. Begge udgange er en potential fri 
kontakt. 
 
Hvis en udgang skal styre et andet relæ SKAL der monteres en varistor (2 stk. varistor 
medfølger. CB Svendsen varenummer 90920230) hen over relæspolen på det ekstra 
relæ. Dette gøres for at fjerne den høje transient relæet giver, når det brydes.  
 
Net spændingen kan sløjfes til udgangene ved at forbinde klemme 2, 6 og 12. 
Udgangene forbindes til apparat på klemme 1 for udgang 1 og klemme 5 for udgang 2. 

Lytten 
Lodret printkort 

Power lysdiode 
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Ønskes indgangene benyttet (melding/alarm), skal en potential fri kontakt tilsluttes ind-
gangene mellem klemme 17 og den ønskede indgang. Det er muligt frit at vælge mellem 
indgang 1-4. Bemærk at alle indgangene har en fælles klemme (klemme 17). 
 
Man må under ingen omstændigheder forsøge at tilslutte en bevægelsessensor, som er 
beregnet til at tænde/slukke 230VAC f.eks. udendørs lys, da en sådanne normalt aldrig er 
potential fri, og derfor vil gøre stor skade på GSM Switch. Skaden vil normal være af et 
omfang, så reparation er dyrere end at købe en ny GSM Switch! 

 

2.3 Åbning og isætning af SIM-kort i GSM Switch 

Åbning af SIM-kort 
Isæt SIM-kortet i en mobiltelefon og fjern PIN-koden til SIM-kortet, dvs. at når telefonen 
tændes skal der ikke skrives en PIN-kode for at benytte SIM-kortet. Dernæst skal alle 
SMS’er være slettet på SIM-kortet. Dette er nødvendigt for, at GSM Switch kan fungere. 
Processen for dette er forskelligt fra mobiltelefon til  
mobiltelefon, så læs proceduren i manualen til  
mobiltelefonen. 
 
Isætning af SIM-kort i GSM Switch 

Terminalerne på kortet skal vende ned (mod antennen), 
og det skrå hjørne på SIM-kortet skal vende mod højre. 

Klemmerækker 
1 NO Relay 1 
2 Common Relay 1 
3 NC Relay 1 
4  
5 NO Relay 2 
6 Common Relay 2 
7 NC Relay 2 
8  
9  
10  
11 230VAC nul 
12 230VAC fase 
  
13 Input 1 
14 Input 2 
15 Input 3 
16 Input 4 
17 Fælles GND for inputs 
18  
19  
20  
21 GND for temp. sensor 
22 Temp. sensor + 
23 GND 
24 Evt. +12VDC Udgang 1 Udgang 2 230 V AC
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2.4  Efter tilslutning 

Når punkt 2.1-2.3 er udført, er enheden klar. Vent til Power-lysdioden er holdt op med at 
blinke og lyser konstant. Der kan gå op til et par minutter, før lampen lyser konstant. 
Bemærk i øvrigt: Ved første ibrugtagen når batteri monteres, lyser lysdioden i ca. 4 sek. 
og slukker mens GSM Switch starter up.  Når Power-lysdioden lyser konstant kan GSM 
Switch tages i brug, dvs. at der er netværksforbindelse. (Hvis Power-lysdioden bliver ved 
med at blinke, er der opstået en fejl, se under Fejlfinding). Når Power-lysdioden lyser 
konstant, tryk da på relæ knap 1 og 2 for at kontrollere, om de tilsluttede apparater 
”tænder” og ”slukker”. En rød lampe indikerer, at udgangene er ”tændt” (jf. figur 2.0). 
Relæ 1 og 2 kan ikke aktiveres det første minut efter den er tilsluttet forsyning. GSM 
Switch er herefter klar til programmering. 
 
 

3 Start programmering 
GSM Switch programmeres så den kan styre (tænde/slukke, starte/stoppe) eller melde 
tilbage (sluttet/åben melde/alarm kontakt) via SMS-besked.  
 
 

Følgende indstillinger kan programmeres: 
• Personlig PIN-kode. 
• Et eller flere telefonnumre, hvortil GSM Switch skal sende en SMS, når en indgang 

bliver aktiveret. Der skal være mindst ét telefonnummer indkodet for at 
alarmer/status kan meldes.  

• Alarmer: Hver alarm kan sættes op til at sende en SMS til én eller flere mobilnr.  
• Termostatgrænser: Radiatoren / varmelegemet tænder eller slukker ved bestemte 

temperaturer. 
• Det er muligt at indkode et navn til hver indgang, f.eks. Garage, Skur etc. 
• Manuel aktivering af udgange (f.eks. at tænde for varmen manuelt). 
• Mulighed for tilbagemelding af GSM Switch status. 
• Mulighed for at bringe GSM Switch til fabriksindstillinger. 

 
Når De sender kommandoer til GSM Switch kan De fylde én SMS-besked helt op med 
kommandoer dvs. 160 karakter. Alle kommandoer starter med en ’#’. 
 
Der vil gives simple eksempler på indkodninger af kommandoer under de enkelte afsnit. 
Ved hvert eksempel anføres PIN-koden først, hvis dette ikke gøres kan der ikke indkodes 
kommandoer til GSM Switch. 
 
Simpel kommando indkodning: 
 
eks.: 
#PIN=1234#HUS=ON (1. Kommando: PIN-koden er altid angivet først. 2. Kommando: 

funktionen hus alarm aktiveres, bemærk tegnet # før hver 
kommando) 

 

Ved indkodning af mange kommandoer skal PIN-koden igen skrives først, men dog kun 
denne ene gang. Husk at kommandoerne må max. fylde én SMS (160 karakterer). 
 
eks.: 
#PIN=1234#P1=47381234<#TI1=Pumpe1<#TMB=+3,10#TMT=+45,01#ALT=1000#ALARM=ON 
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3.1 PIN-kode  

PIN-koden er den kode, der skal skrives før en indkodning. Hvis PIN-koden ikke skrives 
først, kan De ikke få lov til at fjernbetjene GSM Switch. Adgangskoden er fra fabrikken 
1234. For at ændre den skal man først skrive den aktuelle eks.:(#PIN=1234) og derefter 
den nye kode. 
 
eks.: 
#PIN=1234#NP=4321 (Den aktuelle adgangskode skrives først og herefter skrives den nye)     
 

3.2 Telefonnumre  

For at kunne kommunikere med GSM Switch skal der kodes mindst ét telefonnummer 
ind. Telefonnumrene der kodes ind skal have mulighed for at modtage en SMS dvs. at et 
fastnetnummer ikke kan bruges. Det er muligt at indkode 4 telefonnumre som frit kan 
benyttes uafhængig af hinanden.  
 
For at kode et telefonnummer ind kræver det først at skrive den fabriksindstillede PIN-
kode (1234), derefter koden for indkodning af telefonnumre, lighedstegn, telefon 
nummeret, og til sidst en slut karakter < 
 
Syntaks: [PIN-kode][indkodningskoden = telefonnummer] 
 
eks.: 
#PIN=1234#P1=12345678<  
#PIN=1234#P2=003212345678<  (Brug 00 ved udenlandsforbindelser, ikke +) 
#PIN=1234#P3=0044123456789<  
#PIN=1234#P4=<   (Tlf. nummer 4 slettes ved kun at skrive ’<’ ) 

 

 

4 Alarmer 
For at få alarmerne aktive, findes der en global/overordnet funktion, som SKAL være 
slået til: 
 
#PIN=1234#ALARM=ON 
 
Denne funktion bruges hvis GSM Switch f.eks. benyttes som husalarm.  
For at deaktivere alarmfunktionerne skrives følgende:  
 
#PIN=1234#ALARM=OFF 

 
4.1 Indgangsalarmer 

Med GSM Switch er det muligt at indkode en alarm til hver indgang (alarminput 1-4). Hvis 
en indgang bliver aktiveret, kan GSM Switch sende en SMS-besked til de indkodede 
telefonnumre, som skal have informationen. 
 
Syntaks: [PIN-kode][alarminput][tlf.nr. 1 tlf.nr. 2 tlf.nr. 3 tlf.nr. 4] 
 
For at aktivere et telefonnummer til en indgang, skal der sættes et ’1’. Hvis der ikke 
ønskes en SMS til bestemte telefonnumre sættes der et ’0’ (nul). Hvis f.eks. tlf.nr.1 og 
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tlf.nr.3 skal modtage SMS’er ved indgangsalarm, skal det se sådan ud ’1010’ altså et ’0’ 
ud for tlf.nr. 2 og tlf.nr. 4 og et ’1’ ud for tlf.nr. 1 og tlf.nr. 3. Alle indkodede telefonnumre 
kan frit vælges eller fravælges.  
 
eks.: 
#PIN=1234#AL1=1010 (Tlf.nr.1 og 3 aktiveres til at modtage en SMS ved alarminput 1) 
#PIN=1234#AL3=1000 (Tlf.nr.1 aktiveres til at modtage en SMS ved alarminput 3) 

 
 
4.2 Temperaturalarm 

Det er også muligt at modtage en SMS-alarm, hvis temperaturen bliver for høj eller for 
lav. Det er derfor nødvendigt at indstille temperaturgrænserne.  
  
 
Indkodning af alarm for minimumtemperaturgrænse: 
 

eks.: 
#PIN=1234#ALTB=+5 (Alarm for minimumgrænsen stilles til +5 °C) 
#PIN=1234#ALTB=-3 (Alarm for minimumgrænsen stilles til -3 °C) 
 

Indkodning af alarm maksimumtemperaturgrænse: 
 

eks.: 
#PIN=1234#ALTT=+45 (Alarm for maksimumgrænsen stilles til +45 °C) 
 
Indkodning af temperatur alarmopkald: 
 
For at aktivere et telefonnummer ved temperaturalarm, skal der sættes et ’1’. Hvis der 
ikke ønskes en SMS til bestemte telefonnumre sættes der et ’0’ (nul). Hvis eks. tlf.nr.1 og 
tlf.nr.3 skal modtage SMS’er ved indgangsalarm, skal det se sådan ud ’1010’ altså et ’0’ 
ud for tlf.nr. 2 og tlf.nr. 4 og et ’1’ ud for tlf.nr. 1og tlf.nr. 3. Alle indkodede telefonnumre 
kan frit vælges eller fravælges.  
 
Syntaks: [PIN-kode][temperaturalarm][tlf.nr.1tlf.nr.2tlf.nr.3tlf.nr.4] 
eks.: 
#PIN=1234#ALT=0100 (Tlf.nr. 2 aktiveres til at modtage en SMS ved temperaturalarm)     

    
4.3 Alarm ved strømsvigt 

GSM Switch har en forsyningsalarm, der sender en SMS, hvis 230VAC forsvinder. 
Alarmen sættes op som temperaturalarmen. Ved funktionen ”ALARM=OFF” er  
forsyningsalarmen ikke aktiv. 
 

Syntaks: [PIN-kode][forsyningsalarm][tlf.nr.1tlf.nr.2tlf.nr.3tlf.nr.4] 
 

For at aktivere et telefonnummer til forsyningsalarm skal der sættes et ’1’. Hvis der ikke 
ønskes en SMS til bestemte telefonnumre sættes der et ’0’ (nul). Hvis eks. tlf.nr.1 og 
tlf.nr.3 være aktive, skal de det se sådan ud ’1010’ altså et ’0’ ud for tlf.nr.2 og tlf.nr.4 og 
et ’1’ ud for tlf.nr.1og tlf.nr.3. Alle indkodede telefonnumre kan frit vælges og fravælges. 
 
eks.: 
#PIN=1234#ALP=1010 (Tlf.nr.1 og 3 aktiveres til at modtage en SMS ved strømsvigt)      
 
Indgangsalarmen sendes herefter ved drift på internt backupbatteri. 
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4.4 Husalarm 

GSM Switch er forsynet med en funktion, som gør det muligt at bruge den som husalarm. 
Når ”#HUS=ON” er aktiveret skal indgang 4 bruges til aktivering og hvis ”HORN=ON” er 
aktiveret vil udgang 2 kunne benyttes til at aktivere et horn eller lign. 
Hvis indgang 4 bliver aktiveret af en sensor, vil udgang 2 blive aktiveret i 30 sekunder 
og en SMS vil blive sendt til de numre, som er kodet ind på alarm 4 eks.”#AL4”=1001. 
Hvis GSM Switch er sat op til husalarm med horn, vil indgang 1-3, udgang 1, 
temperaturalarm, forsyningsalarm og termostat på udgang 1 fungere normalt. 
 

eks.: 
#PIN=1234#HUS=ON  (Funktionen hus alarm aktiveres)     
#PIN=1234#HUS=OFF  (Funktionen hus alarm deaktiveres)     

 
4.5 Horn  

Hvis det ønskes, kan funktionen ”Husalarm” aktivere et horn på udgang 2. Dette  
kan kun ske hvis horn-funktionen er slået til: #horn=on. Når husalarmen aktiveres, 
vil horn-funktionen sørge for, at udgang 2 aktiveres i 30 sekunder. 
 
eks.: 
#PIN=1234#HORN=ON  (Her aktiveres funktionen horn i GSM Switch)     
#PIN=1234#HORN=OFF (Her deaktiveres funktionen horn i GSM Switch)     

 
4.6 Alarm-reset 

Hvis der har været en alarm, kan denne kun forekomme igen, hvis der sendes en reset- 
besked til GSM Switch. Dette kan ske automatisk efter en alarm eller manuelt. Alarm 
autoreset er slået til i fabriksindstillingen. 
 
#PIN=1234#AUR0  Slår autoreset fra.     
#PIN=1234#ACLR  Manuel reset af en alarm.     
#PIN=1234#AUR1 Slår autoreset til.     

 
 
5 Termostat 

Med den leverede temperatursensor monteret, kan GSM Switch fungere som termostat. 
Det er muligt at indkode en minimum- og en maksimumtemperatur og bestemme hvilke 
relæudgange, der skal styres. Når temperaturen kommer ned under på den indkodede 
minimumtemperatur eller over på den indkodede maksimumtemperatur kan en 
relæudgang aktiveres - f.eks. kan GSM Switch tænde for en radiator, når det bliver for 
koldt eller åbne et tagvindue, når det bliver for varmt. 
 
Syntaks: [PIN-kode][temperaturgrænse][,][relæ1relæ2] 
 
Først vælges minimum- eller maksimumgrænse, et ’,’ og derefter sættes et ’1’ for 
aktivering af udgang. Det første ’1’ fra venstre er udgang 1 og det andet er udgang 2. 

 
eks.: 
#PIN=1234#TMB=-10,10 (Relæ 1 aktiveres når minimumtemperaturen (-10) detekteres) 
#PIN=1234#TMB=+5,01  (Relæ 2 aktiveres når minimumtemperaturen (+5) detekteres) 
#PIN=1234#TMB=+45,10 (Relæ 1 aktiveres når maksimumtemperaturen (45) detekteres) 
#PIN=1234#TMB=+60,01 (Relæ 2 aktiveres når maksimumtemperaturen (60) detekteres) 
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5.1 Indkodning af ny temperatur hysterese: 

Ligeledes kan der indkodes en hysterese, dvs. hvor langt temperaturen skal ændre sig 
tilbage igen før det aktiverede relæ deaktiveres. Fabriksindstillingen er 3 °C.  
Denne kan ændres fra 1 – 9 °C. 
 
eks.: 
#PIN=1234#TMH=5 (Hysteresen sættes til 5 °C) 

 
5.2 Indkodning af temperaturkalibrering: 

Hvis det er nødvendigt at ændre kalibreringen af temperatursensoren kan dette lade sig 
gøre. Den er fra fabrikken sat til 0, men kan ændres ± 5 °.  

 
eks.: 
#PIN=1234#TMC=+2 (2° C lægges til den målte temperatur) 
#PIN=1234#TMC=-1 (1 °C trækkes fra den målte temperatur) 
 

 

6 Tekster 
 
6.1 Navne til indgange  

Det er muligt at give hver indgang et navn, f.eks. Garage, Skur, Pumpe etc., i stedet for 
Input1-4. Det er muligt at skrive max. 6 karakter. Dette gøres ved at skrive en PIN-kode, 
derefter indgangsnummeret (input 4 = TI4), en tekstkode med den ønskede tekst og 
afsluttes med ’<’. 
 
eks.: 
#PIN=1234#TI1=Garage< (’Garage’ vises i stedet for input 1, tallet i ’#TI1’ repræsenterer 
                 indgangs nummeret) 

 
6.2 Tekst ved husalarm  

Hvis husalarm funktionen er aktiv, skal der skrives en informationstekst, som sendes ved 
en evt. husalarm. Teksten består af 3 linier med 20 karakterer på hver, som kan udfyldes 
efter eget ønske. Dette gøres så De er opmærksom på, hvor alarmen er gået, hvis De 
har GSM Switch installeret på flere forskellige adresser. 
 
eks.: 
#PIN=1234 
#TX1=Sommerhus< (Sommerhus, kontor eller hjem skrives som tekst) 
#TX2=Gade husnr.< (Adresse på ovenstående) 
#TX3=Postnr. by< (Postnummer og by på ovenstående) 
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7 Fjernbetjening 
De kan fjernbetjene Deres GSM Switch ved at sende SMS-beskeder med den ønskede 
handling De ønsker foretaget. Det kan f.eks. være at tænde for varmen, lyset eller 
deaktivere alarmsensorer i huset. 
 

 
7.1 Aktivering/deaktivering af udgang 

Start Deres SMS-besked med adgangskoden og derefter kommandoen til styring af 
udgangen De ønsker at aktivere eller deaktivere.   
 
eks.: 
#PIN=1234#R1=ON (Aktivere udgang 1, f.eks tænder for varmen) 
#PIN=1234#R1=OFF (Sluk for udgang 1) 
 
#PIN=1234#R2=ON (Tænd for udgang 2) 
#PIN=1234#R2=OFF (Sluk for udgang 2) 

 
7.2 Kipning af udgang 

Det er muligt at kippe (pulse) med begge udgange med et givent tids interval. Kip-tiden er 
5 sekunder som standard, men kan indstilles fra 1 til 60 sekunder. De enkelte relæer kan 
kippes hver for sig, men kip-tiden er den samme for begge. 
 
eks.: 
#PIN=1234#KIPT=14 (Kip-tid indstilles til 14 sekunder) 

 
Aktivering af kipning: 
 
eks.: 
#PIN=1234#R1=KIP (Kip med udgang 1) 
#PIN=1234#R2=KIP (Kip med udgang 2) 

 
 

8 Statusinformation 
8.1 Alarmliste 

Det er muligt at bede om en status på alarmopsætningen, som fortæller Dem, hvilke 
telefonnumre alarmerne sender besked til. Dette gøres ved at sende: 
  
#PIN=1234#?A1 

Her sendes alarmlisten til første nummer i telefonlisten. 

SMS-besked Forklaring 
CBS GSM Switch 
Alarm1=1001 
Alarm2=1100 
Alarm3=1010 
Alarm4=1111 
ALT=1010 
ALP=1001 
Hus Alarm=ON 
Horn=ON 

 
Alarm1 send SMS til tlf.1 og 4 
Alarm2 send SMS til tlf.1 og 2 
Alarm3 send SMS til tlf.1 og 3 
Alarm4 send SMS til alle. 
Temperatur alarm send SMS til tlf.1 og 3 
Forsyning alarm send SMS til tlf.1 og 4 
Hus alarm funktion slået til. 
Relæ udgang 2 aktiveres af Hus alarm 
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8.2 Telefonnummerliste 

Det er muligt at bede om en status på telefon opsætning, som fortæller Dem, hvilke 
telefonnumre der er lagt ind i GSM Switch. Det gøres ved at sende:  

#PIN=1234#?P3 

Her sendes telefonlisten til 3. nummer i telefonlisten. 

SMS-besked Forklaring 
CBS GSM Switch 
Tlf.1 12345678 
Tlf.2 98765432 
Tlf.3 23456789 
Tlf.4  

 
Telefonnummer kodet ind på plads 1 
Telefonnummer kodet ind på plads 2 
Telefonnummer kodet ind på plads 3 
Intet telefonnummer kodet ind på plads 4 

 

8.3 Husalarm tekst 

Det er muligt at bede om at se teksten, som er kodet ind i GSM Switch, der benyttes ved 
en evt. husalarm. Dette gøres ved at sende:  

#PIN=1234#?T1 

Her sendes teksten til første nummer i telefonlisten. 

SMS-besked Forklaring 
CBS GSM Switch 
Alarm tekst: 
Sommerhus 
Gade Husr. 
Postnr. By  

 
 
Viser teksten på linie1 (#TX1=) 
Viser teksten på linie2 (#TX2=) 
Viser teksten på linie3 (#TX3=) 

 

8.4 GSM Switch statusliste 

Det er muligt at bede om en generel status på GSM Switchs opsætning, som fortæller 
Dem om temperatur, alarm og indgange. Det gøres ved at sende:  

#PIN=1234#?S1 

Her sendes statuslisten til første nummer i telefonlisten. 

SMS-besked Forklaring 
CBS GSM Switch 
GSM Switch (****) 
Temp +23c 
Alarm ON 
230v OK 
Rel1 OFF 
Rel2 OFF 
Input1 OFF 
Input2 OFF 
Input3 OFF 
Input4 OFF 
TMB +5,10 
TMT +78,00 
TMH 3c 
ALTB +3c 
ALTT +79c 

 
Angiver feltstyrken med 0 – 5 * (Se fejlfinding for yderligere info) 
Angiver temperatur* 
Alarm slået til eller fra 
Forsyning (9VDC, 12VDC el. 230VAC)  er til stede eller ikke. 
Relæ udgang 1 slået til eller fra 
Relæ udgang 2 slået til eller fra 
Indgang status 
Indgang status 
Indgang status 
Indgang status 
Termostat bund grænse og relæudgang 1 aktiv ved +5c 
Termostat top grænse +78c og ingen relæudgang. 
Hysterese 3c 
Temperatur alarm-bundgrænse.   
Temperatur alarm-topgrænse 

* Hvis der ikke er nogen temperaturføler monteret, ses temperaturinformationen ikke. 
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8.5 Produktinformation 

Det er muligt at bede om produktinformation. Dette gøres ved at sende: 
#PIN=1234#?ABOUT1 

Her sendes produktinformationen til første nummer i telefonlisten. 

 
SMS-besked Forklaring 
CBS GSM Switch 
SoftVer. 1.31 
CB Svendsen 2007 

 
Software version. 
Producent information. 

 
 
9 Fabriksindstillinger  

Det er muligt at bringe GSM Switch tilbage til fabriksindstillingen.  
Det gøres let ved at sende: 

#PIN=1234#FAC 

Nu vil GSM Switch nulstille og alt der er programmeret vil være væk. Efter kommandoen 
er modtaget begynder Power-lysdioden at blinke. Når Power-lysdioden lyser konstant 
igen, er GSM Switch klar til at modtage nye kommandoer. HUSK.! Adgangskoden er nu 
1234. 

 

10 Fejlfinding. 
10.1 Glemt PIN-kode 

Hvis De af en eller anden grund har glemt Deres PIN-kode, kan De lave en ny ved at 
gøre følgende:  
 
Hold relæknap 1 og 2 inde i 6 sekunder samtidigt på GSM Switch. Herefter skal De 
sende en SMS med en ny PIN-kode. Med den nye PIN-kode kan De betjene GSM Switch 
igen som før. Når ny PIN-kode vælges skal der blot indtastes ny PIN-kode. 
 
eks.: 
#NP=1234  

 
10.2 Fejlvisning med Power-lysdiode 

Power-lysdioden bruges til at vise status for GSM Switch. Der er fire muligheder: 
                          
Ét blink hvert 2. sekund: Strømsvigt (der køres på internt backupbatteri) 
To blink hvert 2. sekund: Forsøger at læse SIM kort 
Tre blink hvert 2. sekund: Forsøger at gå på GSM Netværk  
Konstant tændt:  Alt OK 
 
Hvis GSM Switch hænger fast i to blink hvert 2. sekund i flere minutter, er SIM-kortet 
defekt. Hvis GSM Switch hænger fast i tre blink hvert 2. sekund i flere minutter kan GSM-
netværket ikke tilkobles. Årsager til dette kan være dårlig signalstyrke, manglende 
abonnement eller manglende betaling til teleselskab. 
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10.3 Strømsvigt 

Når GSM Switch opdager strømsvigt vises dette efter få sekunder på Power-lysdioden. 
Når der har været strømsvigt i 30 sekunder aktiveres strømsvigt-alarm funktionen, som 
slår relæerne fra og sender strømsvigt-alarm SMS’er, hvis dette er konfigureret. 
Når der kommer strøm igen, sendes der nu en status SMS, igen hvis dette er 
konfigureret. 
 
BEMÆRK: Der tages forbehold for at SMS’er vedrørende strømsvigt (og andre SMS’er), 
kan fremkomme senere eller slet ikke fremkomme. Problemer med GSM-netværket kan 
medføre dette. 
 

10.4 Feltstyrkemåling med SMS: 

Status SMS-beskeden, se afsnit 8. 
GSM Switch-statuslisten indeholder en visning af GSM-feltstyrken ved et antal stjerner 
på første linje. Der gives fra 0 til 5 stjerner, hvor: 
 
() Intet eller minimalt signal. 
(*) Meget dårligt signal.  
(**) Dårligt signal.  
(***) Middelmådigt signal.    
(****) Godt signal.  
(*****) Fremragende signal.  
 
Ved installation anbefales det, at GSM Switch har en feltstyrke på minimum 3 stjerner. 
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11 Quick guide.  
Adgangs kode  
#PIN=1234 
#NP=1234 

Adgangskode, 4 cifre. 
Ny Adgangskode, 4 cifre. 
   

Telefon numre  
#P1=Nummer<    Gem et telefonnummer på max 16 cifre.  (Skal slutte med <) 

   
Udgange  
#R1=ON/OFF/KIP Aktivering af udgang 1. 
#R2=ON/OFF/KIP Aktivering af udgang 2. 
#KIPT=1-60 Kip tid fra 1 til 60 sek.  

   
Tekst  
#TI1=Abcdef< Ny tekst på Indgang 1 (Skal slutte med <). 
#TX1-3=tekst< Her kan skrives navn og adresse, bruges i forbindelse med husalarm.  

Max. 20 karakter pr. linie (Skal slutte med <). 
Termostat  
#TMB=-40,xx     Indstil temperatur Bundgrænse xx  Relæ1Relæ2.       
#TMT=+80,xx Indstil temperatur Topgrænse  xx   Relæ1Relæ2. 
#TMC=-5+5  Indstil temperatur kalibrering. 
#TMH=1-9  Indstil temperatur hysterese. 

   
Alarmer  
#ALARM=ON/OFF Alarm funktion slå til eller slå fra. 
#AL1=xxxx Alarm kodning.  For alarm 1 -> #AL1=1000 
#ALTB=-5 Alarm temperatur bundgrænse. 
#ALTT=+45 Alarm temperatur topgrænse. 
#ALT=xxxx Temperatur alarm opkalds valg. 
#ALP=xxxx Forsynings alarm opkalds valg 
#HUS=ON/OFF Aktiver/deaktiver husalarm funktion på input 4. 
#HORN=ON/OFF Aktiver/deaktiver Alarmhorn på relæ udgang 2. 
#ACLR    Slet alle alarmer 
#AUR1     Alarm Auto Reset til. 
#AUR0       Alarm Auto Reset fra. 

   
Status SMS  
#?Ax  Send alarmliste til det indkodede telefonnummer. 
#?ABOUTx Send produkt information til det indkodede telefonnummer. 
#?Px Send liste med indkodet telefonnumre til det indkodede telefonnummer.  
#?Sx Send status information til det indkodede telefonnummer. 
#?Tx Send alarm teksten til det indkodede telefonnummer.   

 
#FAC Fabriksindstillinger 

 
Indkodnings eks: 
#PIN=1234#P1=47381234<#P3=23456789<#ALARM=ON#TI1=Pumpe1<#TMB=+3,10#TMT=+45,01#ALT=
1000#?P1#?A3 
[# adgangskode] 
[# telefonnummer på P1]  
[# telefonnummer på P3] 
[# Aktivér alarm]  
[# Ny tekst på T1]  
[# Termostat bundgrænse +3c, relæ 1 aktivering] 
[# Termostat topgrænse +45c,  relæ 2 aktivering] 
[# Ved temperatur alarm ring til Tlf.: 1] 
[# Send tlf. 1 en SMS med Telefon liste] 
[# Send tlf. 3 en SMS med Alarm opsætning] 

Husk altid at starte med adgangskoden! 
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