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GSM-modeemi ilman GSM-liittymää 
GSM-modeemi  6 kk:n GSM-liittymällä 

GSMMOD11
GSMMOD11/L6kk

Modeemin tekniset  tiedot:

Mitä LED-merkkivalot kertovat modeemin tilasta? 

SIM-kortti (L6kk)
Mitat (mm): 80.10 x 56.21 x 22.1 mm
Paino: 65 g
Käyttölämpötila: -30°C ... +85°C
Varastointilämpötila: -40°C ... +90°C

Käyttöjännite: 8 ... 30VDC
Nimellisvirta: 12V/200 mA, 24V/130mA
Takuu: 2 vuotta
Lisävarusteet:
ANT1: Ulkoinen antenni 900/ 1800MHz  

2,5 m:n johdolla
CE-GSM10: Antennin jatkokaapeli, 10 m
GSM-L6kk: Konekommunikaation tarkoitettu yri-

tystason GSM-liittymä (SIM-kortti)

Jos hankit liittymän Oumanilta. liittymässä on 
PIN-koodin kysely käytössä. Tehdasasetuksena 
PIN-koodi on 1234. Suosittelemme SIM-kortin 
PIN-koodin muuttamista.  Muuta PIN-koodi, asen-
tamalla SIM-kortti aluksi GSM-puhelimeen ja te-
kemällä muutos puhelimella. PIN-koodin muutta-
misen jälkeen siirrä SIM-kortti modeemiin. Aseta 
säätölaitteeseen sama PIN-koodi.

Oranssi LED Modeemin toiminto
Pois päältä jatkuvasti Modeemissa ei ole käyttöjännitettä, POWER DOWN-

moodi
600ms päällä / 600ms pois Rajoitettu verkkoyhteys: SIM-korttia ei asetettu tai PIN-

koodissa virhe, tai yhteyden muodostus on kesken
75ms päällä / 3s pois IDLE-moodi: Yhteys verkkoon muodostunut, mutta ei 

liikennettä
75ms päällä / 75ms pois / 
75ms päällä / 3s pois

Yksi tai useampi GPRS-yhteys aktivoitunut

500ms päällä / 25 ms pois Datapakettien siirto käynnissä
Päällä jatkuvasti Yhdistetty etäyhteydellä tai parametrien vaihto kesken, 

kun yhteyttä muodostetaan tai katkaistaan

Vihreä LED indikoi, onko modeemi päällä vai ei
Oranssi LED indikoi modeemin eri tiloja, jotka on kuvattu alla:

Aseta SIM kortti modeemin päädyssä olevaan SIM-kort-
tikiinnikkeeseen, niin että kortin kontaktipinnat ovat kohti 
modeemin päällä olevaa tarraa. Paina SIM-korttia niin, että 
kiinnikkeestä kuuluu napsahdus, minkä jälkeen kortti on kiin-
nittynyt kunnolla kiinnikkeeseen.  Kortin voi irrottaa kiinnik-
keestä käyttämällä apuna jotain tasapäistä työkalua, kuten 
esimerkiksi tasapäistä ruuvimeisseliä.
Jotta tekstiviestiyhteyttä voidaan käyttää, pitää modeemiin 
kytketylle laitteelle asettaa SIM-kortin PIN-koodi. Ohjaus-/
säätölaitteen PIN-koodiksi  asetetaan sama koodi kuin SIM-
kortlla. SIM-kortilla pitää olla PIN-koodin kysely päällä.

SIM-kortin asentaminen

SIM kortin  
paikka

Modeemin kiinnittäminen DIN-kiskoon

Modeemi kiinnitetään DIN-kiskoon. Kiinnitä ensin 
DIN-kisko seinään tai koteloon. Modeemissa on val-
miiksi kiinnitetty asennuslevy DIN-kiskoon kiinnitystä 
varten.

Aseta asennuslevyn yläreuna ensin DIN-kiskon ylä-
reunan  yläpuolelle. 

Paina modeemin alareuna kiskoa vasten jolloin mo-
deemi kiinnittyy kiskoon.Modeemi kiinnittyneenä  

DIN-kiskoon. (Kuva takaapäin.)

Modeemi

DIN-kisko

DIN-kisko
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Modeemin käyttöönotto Ouflex C -alustan tuotteissa (esim. C203, S203, H23)

1. Mene säätimellä kohtaan ”Järjestelmäasetukset” -> ”SMS-asetukset”. Jos SIM-kortilla on PIN-
koodin kysely käytössä, syötä PIN-koodi

2. Tee järjestelmään sähkökatkos. 
3. Kytke modeemi. 
4. Kytke virta, jolloin säädin alustaa modeemin ja tunnistaa sanomakeskuksen. Sanomakeskuksen 

numero luetaan automaattisesti. Sitä  ei tulisi asettaa käsin (piilotettu asetusarvo). Sanomakes-
kusnumero ei näy säätimen näytöllä, kun se on luettu automaaattisesti. 

5. Tarkista säätimen näytöltä signaalin voimakkuus ja modeemin tila.
6. Aseta halutessasi laitetunnus.
7. Testaa, toimiiko tekstiviestikommunikointi. Lähetä säätimelle  viesti: Avainasanat. Jos säädin lä-

hettää viestin, jossa näkyy lista avainsanoista, tekstiviestikommunikointi toimii.  
Jos säädin ei lähetä viestiä,  tee  sähkökatkos ja   kytke virta takaisin päälle. Testaa uudelleen, 
toimiiko tekstiviestikommunikointi. Jos kommunikointi ei toimi tarkista, ettei sanomakeskusnu-
meroa ole syötetty käsin. Paina pitkään ok:ta, jolloin piilovalikot avautuvat. Jos sanomakeskus-
numero on annettu, poista numero. Numeron saa poistettua kätevimmin, asettamalla ensimmäi-
sen merkin paikalle ”tyhjä” ja painamalla sen jälkeen pitkään ok:ta. Käytä sen jälkeen järjestelmää 
virrattomana ja kytke virta uudelleen, jolloin säädin hakee automaattisesti sanomakeskusnume-
ron (numero ei näy näytössä). 

8. Testaa uudelleen,  toimiiko kommunikointi. 

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman eri ilmoitusta.

Modeemin hävittäminen:  Tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyyttyä..  
Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen vält-
tämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Käyttäjien tulee ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jäl-
leenmyyjään, tavarantoimittajaan tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen
 turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Ouman 
C203, 
S203, 
H23

2x0,8
15 VDC

-+
ruskea
vihr/
valk

GSMMOD11 
virransyöttö

HUOM! EH-800 ja EH-800B tukee BGS2T -mallia  
versiosta 2.2.2 lähtien.

EH-800 tai 
EH-800 B

C

M-LINK

GSM-modeemin kytkentä

A. Suoraan EH-800 -säätimen RJ45-2-liittimeen   A. Suoraan Ouflex C -laitteen RJ45-liittimeen   
Ouflex C -alustan
                   laite, esim.

B. EXU-800 laajennusyksikön kautta EH-800 -säätimeen B. M-LINK -laajennusyksikön RJ45-liittimeen
tietoliikenne

sulake 
2,5A

vihr/valk +
ruskea -

8 (24 VDC OUT)

RJ45-2
Modem

RJ-45-2

GSMMOD11 virransyöttö

OUMAN 
GSMMOD11 

Laajennusyksikkö 
EXU-800

 GSM-modeemin virransyöttö voidaan ottaa joko verkosta 
verkkolaitteen kautta tai  laitteen 15 VDC-liittimestä.

GSM-modeemin virransyöttö voidaan ottaa joko verkosta 
verkkolaitteen kautta tai  EXU-800- laitteen VDC-liittimestä 
numero 8 (24 VDC OUT).
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OUMAN 
GSMMOD11 

RJ45-2

RJ45-2

RJ45-2


