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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A EBS Ltd. Co. declara que o produto mencionado está em conformidade 
com todos os requisitos aplicáveis da Diretiva EU e do Conselho No.1999 / 
5 / EC de 9 de março de 1999. Uma cópia da Declaração de Conformidade 
está disponível em: http://www.ebs.pl/en/certificates/ .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Este símbolo do caixote do lixo com a cruz indica que, quando o último 
utilizador desejar rejeitar o produto no território da União Europeia, deve 
ser utilizado num ponto de recolha autorizado e aprovado. Aplica-se tanto 
ao dispositivo como aos acessórios marcados com este símbolo. Não 
descarte esses produtos junto com os resíduos municipais não 
classificados.

O conteúdo deste documento é apresentado como "é". O fabricante não concede 
nenhuma garantia expressa ou implícita, incluindo, mas não se limitando, a 
quaisquer garantias de respeito de comerciabilidade e qualquer garantia de 
adequação a uma finalidade específica, a menos que exigido com disposições legais 
efetivas. O fabricante reserva-se o direito de alterar este documento ou retirá-lo a 
qualquer momento sem aviso prévio.

Política do fabricante do dispositivo é desenvolver constantemente o produto. O 
fabricante se reserva o direito de fazer modificações e alterações sem aviso prévio 
em relação a quaisquer funções do modelo descritas neste documento.

Dependendo da programação de dispositivos, existem diversas funções disponíveis. 
Mais detalhes disponíveis no distribuidor de dispositivos.

Sob quaisquer circunstâncias, o Fabricante não será responsável por quaisquer 
dados ou perda de renda, ou quaisquer outros danos peculiares, acidentais ou 
indiretos causados de qualquer forma.

FABRICANTE

EBS Sp. z o.o.
59 Bronislawa Czecha St.
04-555 Varsóvia, POLÔNIA
E-mail: sales@ebs.pl
Suporte técnico: support@ebs.pl 
Página web: www.ebs.pl

http://www.ebs.pl/en/certificates/
http://www.ebs.pl/
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1. INTRODUÇÃO
Transmissor LX20B é um dispositivo moderno, microprocessador para 

transmissão de dados em tempo real, com a transmissão no canal de voz GSM. O 
dispositivo é capaz de realizar uma chamada de voz para a estação de 
monitoramento, permitindo transferir dados do painel de controle através do ID de 
contato (DTMF) ou SIA (FSK). Também estão disponíveis outros canais de 
transmissão: GPRS / UMTS / HSPA (3G) e SMS.
O transmissor LX20B fornece a mais alta segurança de transmissão de dados 
através de até os canais de transmissão: VOZ GSM / GPRS / UMTS / / HSPA (3G) / 
SMS. O objetivo principal é usar o dispositivo como um módulo de transmissão de 
sistemas de segurança nos canais de voz GSM. O transmissor LX20B funciona com 
todos os sistemas de alarme mais populares. A adição de uma transmissão de 
dados em pacotes (GPRS / UMTS / HSPA) pode reduzir o custo dos sistemas de 
alarme. Este dispositivo oferece uma oportunidade para enviar mensagens de texto 
para telefones celulares privados.
Os métodos avançados de codificação, como uma chave de codificação de 256 bytes 
e AES (Advanced Encryption Standard), fornecem segurança na transmissão de 
dados. Como resultado, a recepção desta transmissão é possível com o sistema 
receptor de monitoramento OSM.2007.
Além disso, existe a possibilidade de transmitir mensagens não codificadas que 
devem ser compreensíveis pelas soluções de recepção e também pelo software 
GPRS Server.
A programação do receptor é possível:

o Localmente no computador e com o software “configurador de transmissor
GPRS” recomendado

o Remotamente – via conexão GPRS
– via comandos SMS
– via transmissão no canal CSD
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2. PARÂMETROS FUNCIONAIS E TÉCNICOS

Canais de transmissão
*discador transparente, PSTN, necessário em
CP 

GPRS, SMS, PSTN* 

Servidor backup SIM (GPRS, SMS) 

Notificações do usuário SMS (5 números de telefone) 

Watchdog de comunicação SIM
Entradas 5 (NO / NC / EOL-NO / EOL-NC / DEOL-NO / 

DEOL-NC) 

Partições 2 

Linha PSTN Simulada SIM
Protocolos suportados na entrada de telefone SIA, ContactID 

Bypass do discador do painel de controle SIM
Funções de gateway de voz - 

Saídas 2 (OC, max. corrente 100mA) 

Funções de saída - sinal GSM indisponível ou canal ETH
- bloqueio GSM (somente no módulo BGS2-W)
- do servidor ou através de SMS
- CLIP recebido
- em reação a eventos e insumos

Receptor RC: 434 MHz NÃO (opcional) 

Número máximo de porta-chaves suportados - 

Potência de saída + 12V - 

Interface serial RS232 / RS485 (lines: RxD, TxD, RTS, CTS) 

Velocidade de transmissão até 115200bps 

Tamanho do buffer de eventos de alarme - 

Quantidade de eventos do sistema 
armazenados no histórico

min. 5000 

Carimbo de hora do evento - 

Segurança de transmissão GPRS / SMS Criptografia AES
LEDs de Status 

(funções) 

4 LEDs (Nível de sinal GSM, estado do 
dispositivo, comunicação DTMF) 

Configuração Remota: GPRS, SMS, CSD, cabo ETHERNET 

via Web Browser 

Local: PC através de RS232 (Cabo necessáiro: 

GD-PROG ou SP-PROG) 

Atualização remota de firmware SIM
Acesso remoto aos painéis de controle - 

Circuito de proteção da linha telefônica SIM
Dual SIM - 

Saída de direção Multiantena NÃO (optional) 

Modems suportados modelo LX20B-50: Cinterion BGS2-W (Quad-

Band GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz) 

modelo LX20B-70: Cinterion EHS5-E (Dual-

Band UMTS: 900, 2100 MHz; GSM: 900, 1800 

MHz) 

modelo LX20B-80: Cinterion EHS5-US (Dual-

Band UMTS: 850, 1900 MHz; GSM: 850, 1900 

MHz) 
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Ethernet - Compatível com 10BaseT / 100Base-TX IEEE 802.3
- autonegociação de velocidade e duplex
- detecção automática de conexões de cabo corretas 
(cruzadas / retas)

Parâmetros 
da fonte de 
alimentação 
- PCB

Fornecimento de tensão 13.8VDC (aceitável: 12-14VDC) 

Consumo de 
energia DC (AKU)
(média / max)

73mA/155mA@13.8VDC* 

* Medido com bateria totalmente carregada, modem
BGS2-W Cinterion 

95mA/125mA@13.8VDC* 

* Medido com bateria totalmente carregada, modem
EHS5-E Cinterion 

Consumo de 
energia AC (AC)
(média / max)

- 

Parâmetros da fonte 
de alimentação
- PCB em invólucro 

de plástico EBS

Fornecimento de tensão 230VAC (aceitável: 190-250VAC) 

Consumo de energia 
(média / max)

3W/10W@230VAC (Recomenado 
transformador 20W) 

Funções do módulo de carregamento - 

Conexão de bateria de backup - 

Corrente de carregamento da bateria - 

Limiar de sinalização de baixa tensão 
CA (no secundário / primário)

- 

Limiar de sinalização de baixa 
tensão da bateria

- 

Nível de tensão de corte da bateria - 

Dimensão PCB: 102 x 73 x 20mm 

Temperatura de trabalho -10ºC … +55ºC 

Umidade de trabalho 5% … 93% 

Padrões CE 
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3. MONTAGEM E FIAÇÃO

Desligue a energia para realizar qualquer conexão.

Figura 1. Transmissor LX20B com adaptador LX-ZAS

Conexões de fios devem ser feitas com o devido cuidado para evitar falhas ou 
curtos. Locais de conexão devem ser protegidos contra condições climáticas. Por
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razões de segurança, nas linhas de alimentação de energia CC devem ser 
instalados fusível de 630mA / 250VAC e isolador de dois pólos que fornece a 
capacidade de desconectar rapidamente a fonte de alimentação de um transmissor 
externo.
De acordo com a figura acima, os terminais do transmissor devem ser conectados a:

Terminal Descrição da conexão

+12V O terminal positivo da fonte de alimentação 12-14VDC

GND 
O terminal negativo da fonte de alimentação. Peso do 
dispositivo. Terminal Mútuo para entradas e saídas.

BTT 
Entrada de controle. Funciona apenas com o adaptador 
dedicado LX-ZAS. Usado para verificar a presença de uma 
bateria conectada à fonte de alimentação.

PWR 
Entrada de controle. Funciona só com adaptador dedicado LX-ZAS. 
Usado para verificar a presença de bateria conectada à fonte.

IN1 – IN5 
Entradas de sinal. Para conexão às saídas do painel de 
controle (por exemplo, teste de saídas de conexão). O 
terminal GND é comum para todas as entradas.

OUT1, OUT2 

Saídas do tipo OC. Para conexão às saídas do painel de 
controle (por exemplo, como feedback durante o teste do 
sistema). Ao ativar eles dão massa.

T1 – R1 
Terminais para conectar ao comunicador do telefone do 
painel de controle do alarme

TIP – RING 
Terminais para conectar outro transmissor (por exemplo, 
trabalhando em outra rede GSM)

EARTH Terra

CPT1 – CPR1 
Terminais para conectar o painel de controle, em um lugar 
onde a conexão do telefone ao painel é prevista

T2 – R2 Terminais para conexão ao telefone

O comprimento dos fios conectados entre o transmissor e o painel 
de controle não deve exceder 3m.

Saídas OUT1 e OUT2 são do tipo OC. Não conecte a saída diretamente a 
uma tensão positiva em relação ao solo. Não aplique tensão superior a 
12V. A corrente máxima que pode ser controlada não deve ser maior 
que 100mA.

Não conecte a fonte de alimentação quando a antena GSM não estiver 
conectada, pois isso pode causar danos permanentes ao modem GSM.

O procedimento para programar o transmissor (consulte o capítulo 6).

AS SEGUINTES CONEXÕES SÃO PROPOSTAS PARA A COOPERAÇÃO 
COM A FONTE DE ALIMENTAÇÃO LX-ZAS. SE OUTRA FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO APLICADA, OS ENTRADOS DEVEM SER ELÉCTRICOS 
SEM FIAÇÃO.
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BTT 
Entrada de controle para verificação da bateria conectada à 
fonte de alimentação EBS.

PWR 
Entrada de controle conectada à saída adequada da fonte de 
alimentação EBS. Propósito para monitorar a fonte de alimentação CA.

O fabricante se reserva o direito de alterar a aparência do circuito 
impresso sem afetar a funcionalidade do dispositivo.

3.1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO LX-ZAS

A fonte de alimentação dedicada LX-ZAS (produto da EBS) possui os seguintes 
parâmetros:

Parâmetro Valor 
Baterias Servidas Ácido-chumbo 12 V
Tensão máx. de carregamento da bat. 13.8V 

Corrente de carregamento 0.2A ou 1A  (alternada por Jumper) 
Tensão de sinalização de baixo nível 11V 

Tensão de desligamento da bateria 9.5V 

bem como se caracteriza com as seguintes propriedades:
   proteção contra bateria de conexão oposta.
   proteção contra descarga excessiva de bateria:

A bateria protege antes de danos ocorrerem em caso de desvanecimento de 
longa duração do AC. Em caso de falta do AC e descarregamento abaixo da 
tensão 9,5V a bateria se separa do aparelho automaticamente.

 carregamento rápido da bateria:
O jumper mostrado na Fig.2. causa o estabelecimento da corrente máxima 
de carregamento em 1A. Recomendamos que o jumper seja retirado e a 
corrente de carga da bateria seja 0,2A.

Figura 2. Escolha da corrente de carregamento da bateria

Nota: a aplicação do carregamento rápido pode levar ao dano da bateria.

Jumper ATIVO  => ccorrente de carregamento 1A 

Jumper INATIVO  => corrente de carregamento 0.2A
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3.2. CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA

As entradas IN1 - IN5 podem funcionar como normalmente fechadas (NC) ou 
normalmente abertas (NO). Além disso, as entradas podem ser configuradas como 
final único de linha (EOL-NO ou EOL-NC) com resistores de 2.2kΩ ou como fim 
duplo de linha (DEOL-NO ou DEOL-NC) com resistor 1.1kΩ.
Exemplos de conexão de sensores às entradas em várias configurações são 
mostrados na figura 3.

Fig. 3. Exemplos de conexão de sensores às entradas em 
várias configurações
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4. PROCEDIMENTO DE INÍCIO RÁPIDO

NOTA:
Não insira o cartão SIM antes da primeira programação do transmissor, pois 
ele pode bloquear o cartão se for necessário o código PIN para o cartão.

Este capítulo destina-se a usuários com experiência em sistemas de 
transmissão de dados GPRS / UMTS / HSPA (3G) e que trabalhem com o 
receptor OSM.2007 para sistema de monitoramento. Outros usuários 
devem pular este capítulo e ir para o capítulo 5 deste Manual.

Como muitos usuários possuem instalações protegidas espalhadas em vastos locais, 
a programação local do transmissor nem sempre está disponível (com computador 
PC e cabo de programação).

Duas fases compreendem programação nesta opção:
a) envio para transmissor de parâmetros principais (com SMS) que permitem 

conexão ao receptor (sistema OSM.2007).
b) configuração completa do dispositivo com programação remota (configurador 

transmissor GPRS e OSM. 2007).

Procedimento de início rápido:
a) inserir cartão SIM no dispositivo com código PIN 1111 ou código PIN desativado,
b) conecte a fonte de alimentação no módulo,
c) enviar para o número do cartão SIM com parâmetros SMS relacionados 

à conexão do dispositivo ao receptor (OSM. 2007)
d) Aguarde um momento, quando o dispositivo indica conexão ao OSM.2007

Nota: A conexão ao receptor é possível se o dispositivo estiver registrado nele.
O procedimento de registro foi descrito no Manual de Operação do OSM.2007.

e) programação completa e remota com configurador de transmissor GPRS.

A mensagem de texto SMS deve fornecer as seguintes informações:

<código de serviço do transmissor>█SERVER=<endereço do servidor>█PORT=<porta do 
servidor>█ APN=<nome do ponto de acesso>█UN=<número de identificação do usuário>█ 
PW=<senha do usuário> 

Onde: 
█: espaço (cada parâmetro deve ser separado com espaço - caractere em branco)
<código de serviço do transmissor>: configurações de fábrica – 1111 
<endereço do servidor>: endereço do servidor de comunicação proposto para a 
recolha de sinais do transmissor, e. 89.123.115.8. No caso de endereço é fornecido 
como domínio, por exemplo block.autostrada.com, mensagem SMS deve incluir o 
parâmetro DNS1 (endereço do servidor DNS principal)
<porta do servidor>: Número de porta no servidor que recebe mensagens de um 
dispositivo
<nome do ponto de acesso>: define o nome do ponto de acesso à rede GSM.
Se a rede privada for usada, a mensagem SMS fornecerá os seguintes parâmetros: 
UN=<número de identificação do usuário> e PW=<senha do usuário>. 
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SMS exemplificativo é o seguinte (se usarmos rede pública e fornecer endereço 
de servidor como IP):

1111█SERVER=89.123.115.8█PORT=6780█APN=internet█UN=█PW= 

Onde: 

█: caractere de espaço
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5. OPERAÇÃO
O modo de comunicação padrão do dispositivo LX20B é o canal de voz na rede 
GSM. Um dispositivo também pode ser configurado para manter a comunicação via 
rede GPRS / UMTS / HSPA ou mensagens SMS. O modo de comunicação é 
configurável - consulte o capítulo 7. para mais informações. Como resultado, o 
transmissor pode ser usado apenas no território coberto pela rede de operadoras 
de telefonia móvel.

Se o status das entradas for o mesmo que o programado (NO ou NC), um 
dispositivo permanecerá em repouso. A mudança de status em qualquer entrada 
resulta na transmissão imediata do sinal deste evento pelo dispositivo.

No caso do modo de comunicação do canal de voz, é possível escolher dois 
formatos de sinalização: ContactID ou SIA.

Nota:
Cada entrada de dispositivo (de IN1 até IN5) pode ser definida individualmente 
como aberta (NO) ou fechada (NC). Isso significa que, quando em NO, o curto-
circuito será um estado ativo e um não-curto será um estado ativo em NC.

Para evitar um custo excessivo de uso relacionado, em particular, a falsos 
alarmes, um dispositivo possui uma análise programável de entradas.

Todas as entradas respondem apenas à mudança de estados, o que significa 
que a transmissão seguirá somente se um estado ativo estiver na entrada e 
mantido durante o tempo mínimo programado. A manutenção do estado ativo por 
mais de um tempo mínimo resultará em uma única indicação. Outra ativação de 
entrada (outra transmissão) é possível somente após o estado baseado na entrada 
atingida.

O número de mensagens enviadas no modo SMS é limitado (o limite inclui também 
mensagens de texto ou respostas a pedidos enviados pelo usuário). Essa função 
fornece redução de custo limitando as mensagens, por exemplo. em caso de dano 
do sensor conectado a qualquer entrada. Após a passagem do tempo programado, 
novas mensagens serão enviadas, mas somente em um número determinado pelo 
usuário.
Mensagens de texto em eventos enviados para números de telefone privados 
podem ser editadas.

O transmissor LX20B é equipado com entrada de uma linha telefônica PSTN e 
entrada para conectar o módulo do comunicador de telefone do painel de controle 
de alarme.

O módulo controla constantemente a disponibilidade de uma linha telefônica 
externa. A diminuição da tensão da linha abaixo de 5V é considerada como um 
dano na linha. Se uma linha telefônica externa estiver em operação, ela é fornecida 
para a saída do módulo do comunicador de telefone. Se o dano da linha urbana se 
seguir, um módulo desconecta uma linha urbana e fornece uma linha telefônica de 
simulação de tensão para a saída do módulo do comunicador telefônico. Módulo 
sempre fornece tensão correspondente à linha telefônica operacional para um painel 
de controle de alarme (ou seja, para o módulo do comunicador de telefone), 
independentemente do status da linha urbana.

A configuração do transmissor para cooperação com o comunicador do painel 
de controle requer a entrada na memória de um número de telefone para o qual o 
transmissor deve atender.
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Quando um telefone é atendido por meio de um comunicador de telefone do 
painel de controle de alarme, um número de telefone está sendo discado para fazer 
a conexão. Após o painel de controle discar um número para o qual o transmissor 
deve responder, um transmissor assume uma linha telefônica, ou seja, desconecta 
uma linha urbana de um painel de controle e fornece uma tensão de comunicação 
do telefone que simula uma linha telefônica operacional. Em seguida, gera um sinal 
de confirmação e aguarda os dados de um painel de controle. Os próximos tons 
DTMF gerados com o comunicador são tratados como dados. Após a transmissão de 
um número adequado de sinais DTMF (16 para ContactID), um transmissor gera o 
sinal Kissoff. A coleta de dados do painel de controle termina ao desligar um 
telefone de um painel de controle pelo módulo do comunicador do telefone. Depois 
que o transmissor volta à operação padrão - se a linha urbana estiver operando, ele 
está sendo conectado a um painel de controle de alarme e aguarda a discagem do 
novo número.

Se o número de telefone discado com o comunicador for diferente do número 
de respostas do módulo GPRS, nenhuma operação será executada e ele aguardará 
até que o comunicador desligue um telefone e o retome - já que a verificação de 
um número de telefone discado com um módulo comunicador.

Todos os parâmetros programáveis são salvos na memória e em caso de 
queda de tensão que não são perdidos. O fornecimento de energia inicia o 
transmissor com configurações salvas.
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6. PROGRAMA DE CONFIGURAÇÃO

6.1. OBSERVAÇÕES INICIAIS

O configurador de transmissores GPRS pode ser baixado em www.ebs.pl 
(login: ebs, senha: ebs).
Para instalar o programa, será iniciado um assistente de instalação que execute a 
instalação no local padrão C:\Program Files\EBS\. Durante a instalação, os atalhos 
de processo na tela e no menu do Windows são criados.

Se o dispositivo for utilizado pela primeira vez, ele deve ser programado com 
o programa acima e após este procedimento, o cartão SIM pode ser inserido no 
dispositivo. Caso contrário, o cartão SIM pode ser bloqueado se o código PIN 
errado for inserido. Em alternativa, o cartão SIM pode ser utilizado juntamente 
com o código PIN desligado.

No caso de programação remota, é necessário inserir o cartão SIM antes de 
enviar as configurações. Nesta situação, o cartão SIM com código PIN desligado 
deve ser usado ou o código PIN deve ser alterado para 1111 com o telefone celular 
antes de inserir o cartão no transmissor.

6.2. COMPUTADOR - REQUISITOS

Requisitos mínimos para o sistema de computador em que o software de 
configuração deve ser instalado:

Hardware: 

o Processador Pentium II 400 MHz,
o 64 MB RAM,

o 1 GB HDD,
o Porta serial RS-232,
o Monitor colorido (min. 15 polegadas, min. 800x600 resolução),

o Teclado,
o Mouse

Software: 

o Sistema operacional: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista or Windows 7.

o NET Framework 2.0 (entregue junto com o assistente de instalação da configuração).

6.3. FUNÇÕES DO PROGRAMA

Após a instalação e o início do programa, a visualização principal será exibida na 
tela. Graças a este ponto de vista, é possível o acesso a parâmetros programáveis 
ou programáveis do dispositivo (consulte o capítulo 7.).

Janela principal do programa é dividido em alguns campos.
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Menu principal: na parte superior da janela, contém opções de controle e configuração.

Conteúdo do menu principal:

O menu principal está disponível como ícones na barra de acesso rápido:

6.3.1. Arquivo -> Novo 

Abre um novo conjunto de parâmetros. A edição de parâmetros de configuração é possível. 

Selecione o tipo de dispositivo.

6.3.2. Arquivo -> Abrir

Se o arquivo contiver configurações salvas, elas poderão ser usadas para programar 
o próximo dispositivo. Primeiramente, um catálogo onde o arquivo foi salvo deve 
ser escolhido e, em seguida, o nome do arquivo deve ser fornecido. A coleta de 
dados obtida pode ser modificada pelo usuário. Quaisquer alterações são eficazes se 
enviar para o dispositivo.
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6.3.3. Arquivo -> Salvar

Durante a programação de muitos dispositivos em diferentes configurações, não é 
necessário ter em mente cada um deles, pois pode ser salvo em disco rígido ou 
disquete sob qualquer nome e pode ser carregado mais tarde. Esta função salva no 
disco qualquer informação da janela do assistente de configuração. Após a ativação 
da função, uma janela de diálogo aparece com a solicitação para fornecer o nome 
do arquivo. Os dados padrão são salvos com a extensão CMI (Configuration Memory 
Image).

6.3.4. Arquivo -> Idioma 

Permite a seleção de quaisquer idiomas disponíveis (determinados em arquivos de 

idiomas externos anexados).

6.3.5. Arquivo -> Conexões

Antes da programação dos dispositivos, um tipo de conexão deve ser definido. É 
possível fazer isso com dois métodos:
- localmente
- remotamente

6.3.5.1. Conexão local 

A conexão local significa que o software de configuração (ou seja, o computador no 
qual está instalado) está diretamente conectado ao terminal apropriado do 
transmissor. A conexão é possível devido ao fio especial e pela porta serial RS-232.

Para programar o dispositivo ou fazer quaisquer outras operações (por exemplo, 
leitura de configurações do dispositivo, alterações de firmware, etc.), é necessário, 
em primeiro lugar, definir os parâmetros de conexão.

É possível fazer isso com a janela acima que está disponível após a ativação da 
conexão do Menu Principal e a seleção da guia Configuração ou depois de clicar no 
ícone       na barra de acesso rápido e clicar na guia RS-232.

Definir:
Nome da conexão, por ex. Localmente
Escolha porta serial, por ex. COM 4
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Clique no botão [Adicionar] para confirmar as configurações. As conexões devem 
ser salvas (e inseridas na tabela). A partir deste momento, o programa deve 
habilitar a conexão dos fios com o dispositivo e a leitura, e a gravação de 
parâmetros na memória do LX20B será possível.

6.3.5.2. Conexão remota 

Como fornecido acima, o dispositivo e o software fazem a configuração completa 
com o link GPRS / UMTS / HSPA ou o canal CSD. Este modo de programação requer 
a definição de parâmetros de ligação.

Link GPRS 

Ative o arquivo no menu principal e selecione a função Conexão (ou depois de clicar 
no ícone       na barra de acesso rápido) e clique na guia GPRS para realizar a 
configuração deste modo.
Na tela, a seguinte janela deve aparecer:

Define:

 Nome da conexão, por ex.: Remoto 1
 Selecione o nome do analisador, por ex.: Primário
 Insira o endereço do analisador, por ex.: 89.127.123.9
 Digite a porta na qual o analisador opera, ex.: 7000

Clique no botão [Add] para confirmar as configurações. As conexões devem ser salvas (e 
inseridas na tabela). A partir deste momento, o programa deve permitir a conexão 
remota ao dispositivo e a leitura e salvamento de parâmetros na memória LX devem ser 
possíveis.
Aviso: Os seguintes parâmetros: nome do analisador, analisar endereço, porta 
referem-se às configurações do receptor OSM.2007 do sistema de 
monitoramento. A programação remota está disponível somente se o 
dispositivo (ou software) mencionado acima for usado.
Link CSD 

Ative o arquivo no Menu Principal e selecione a função Conexão (ou depois de clicar 
no ícone       na barra de acesso rápido) e clique na guia Modem GSM para realizar 
a configuração deste modo.
Na tela, a janela deve aparecer onde é possível definir:
 Nome da conexão, por ex. CSD remoto
 Porta serial onde o modem GSM está conectado (por ex. Wavecom Fastrack)
 Código PIN do cartão SIM instalado no modem GSM, por ex. 1111
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 Parâmetros da porta serial: quantidade de bits/seg. (por ex. 115200), bits de dados (8),
paridade (nenhum), bits de parada (1)

Clique no botão [Adicionar] para confirmar as configurações e salvar a conexão (as 
configurações são inseridas na tabela). Desde então, uma conexão remota ao 
dispositivo, leitura e salvamento de parâmetros na memória do LX20B é possível.

Nota: A configuração remota com canal CSD é possível se a opção de envio de 
dados CSD tiver sido ativada, tanto para o cartão SIM inserido em um dispositivo 
quanto para o cartão SIM instalado no modem GSM. Além disso, o transmissor deve 
ter ativado a permissão para receber chamadas de dados do CSD, consulte o item 
7.5.2. Modems GSM telefones autorizados.

A programação com o CSD também é possível se o sistema OSM.2007 estiver 
instalado e no mínimo um modem GSM estiver conectado. Se o dispositivo tiver 
sido inserido na lista de servidores (número de fábrica e número de telefone do 
cartão SIM –Veja Manual de Operações do OSM.2007), é possível usar o link via 
OSM. É possível se o dispositivo não estiver conectado ao OSM.2007 via GPRS. 
Durante o procedimento de programação (com link GPRS - veja acima) uma 
pergunta será exibida se o usuário quiser usar um modem conectado ao servidor. 
Após o procedimento de confirmação seguirá como no caso de outros canais de 
programação.

6.3.6. 
Arquivo ->Backup automático de configurações do 
dispositivo

Todas as definições de configuração, incluindo releitura de dispositivos e salvos em 
dispositivos, devem ser salvas automaticamente no disco rígido. Se durante a 
instalação na configuração das configurações da ferramenta não foram alteradas, os 
arquivos serão salvos da seguinte forma:
C:\Arquivos de programas\EBS\KonfiguratorLX\configs\LX20B_20000
Catálogo LX20B_20000 contém todos os arquivos em relação ao LX20B com 
número de fábrica de 20000 programação. O nome contém data e hora de operação 
e seu tipo (salvar/ler). Os arquivos possuem extensão .cmi.

6.3.7. Arquivo -> Sair

Conclui a operação do programa.
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6.3.8. Operações -> Ler

A função lê dados salvos na memória do módulo GPRS. A troca de dados segue na 
porta selecionada na seção “Selecione o tipo de conexão” (veja abaixo a descrição 
da opção “Configuração”). A leitura correta é confirmada com a mensagem em uma 
tela. Os dados baixados do dispositivo podem ser salvos no arquivo (consulte a 
cláusula 6.3.3) e usados para outros dispositivos.
Para usar esta função, é necessário definir o tipo e os parâmetros de conexão. Por 
exemplo. para conexão local, a seguinte exibição é exibida:

Onde:
Tipo de conexão - porta serial à qual o módulo está conectado Código de 
acesso ao código de serviço do transmissor

A descrição detalhada da configuração de conexões está incluída na cláusula 6.3.5.

6.3.9. Operações -> Enviar

Esta função é análoga para a acima, ao mesmo tempo, permite salvar dados no 
módulo EEPROM. Existe também a possibilidade de definir a hora correta no 
dispositivo LX20B. Para este efeito, selecione "Definir hora" e insira a data 
apropriada com a hora. A economia correta é confirmada com a mensagem em uma 
tela.
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6.3.10. Operações -> Histórico de eventos do sistema 

"Histórico de eventos" fornece informações sobre os últimos eventos armazenados 
na memória do dispositivo LX20B Consulte o capítulo 7.12. HISTÓRICO DE 
EVENTOS.

6.3.11. Operações -> Monitor de dispositivo 

“Device Monitor” fornece informações em tempo real sobre o estado do dispositivo 
LX20B. Veja o capítulo 7.11. MONITOR DO DISPOSITIVO.

6.3.12. Operações -> Restaurar configurações padrão 

Se a operação "Read" terminar com uma mensagem de erro (por exemplo, se o 
código de acesso for desconhecido), é possível voltar às configurações padrão 
selecionando "Restaurar configurações padrão". A tela exibe a mensagem “Deseja 
sobrescrever a configuração atual com os valores padrão?”. Depois de confirmar a 
seguinte janela deve aparecer:

Esta operação só é possível com conexão local. Após a operação, os parâmetros do 
dispositivo devem retornar às configurações padrão.

6.3.13. Ajuda -> Sobre o programa

Selecione esta informação para ver informações adicionais sobre o programa. 
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7. PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS

Os parâmetros disponíveis no programa de configuração são divididos em grupos: 
Acesso, Transmissão, Entradas/Saídas, Monitoramento, Restrições, Notificações por 
SMS, Controle de link, RS232, Linha telefônica e Firmware. Cada um desses grupos 
será descrito em detalhes na próxima parte deste manual.

7.1. ACESSO 

7.1.1. Parâmetros

7.1.1.1. Modo de dispositivo 

Dependendo das preferências do usuário, um dispositivo pode operar em 1 a 4 
modos (disponível na lista rolada):
o GPRS e SMS: Transmissão padrão GPRS (Protocolo TCP / IP), e se algum problema 

ocorrer com este link, o modo SMS será automaticamente seguido.
o SMS: Transmissão apenas no modo SMS, sem tentativa de estabelecer ligação GPRS
o GPRS: Transmissão padrão GPRS (Protocolo TCP / IP), e em caso de 

problemas com este link, não haverá transmissão.
o Sem servidor: nenhuma transmissão para o servidor é possível, 

comunicação remota é possível somente por meio de notificações 
por SMS
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7.1.1.2. Tempo de teste GPRS 

O dispositivo envia o sinal “Teste” com determinado intervalo que informa à estação 
de monitoramento que o dispositivo está em modo de operação. Neste campo, você 
pode determinar com que frequência esta mensagem será enviada (em segundos).

7.1.1.3. Modo SMS após tentativas malsucedidas 

Defina o número de reconexões para o servidor. Se durante todas as reconexões 
falhar, o dispositivo entrará no modo SMS. Neste modo o LX20B tentará fazer 
conexão com o servidor, conforme intervalo definido na cláusula 7.1.3.3.

7.1.1.4. Tempo de teste de SMS 

Esta função é analógica para GPRS. É ativado quando problemas com a transmissão 
GPRS ocorrem quando o dispositivo entra automaticamente no modo SMS (refere-
se ao modo de operação no SMS). Normalmente, é indesejável enviar texto como 
SMS tão frequentemente como com a transmissão GPRS. O parâmetro permite uma 
extensão significativa da distância entre os testes (tempo em minutos) ou o 
intertravamento total desta opção.

7.1.1.5. Número de telefone do servidor 

Se o modem GSM estiver conectado ao aplicativo do servidor (por exemplo, OSM. 
2007), insira nesse campo seu número. Qualquer SMS será enviado para este 
número se o transmissor tiver problemas com a transmissão GPRS.
Se este campo for deixado em branco ou 0 for digitado, o transmissor estará 
operando exclusivamente no modo GPRS.

Nota: Este campo ficará inativo se o dispositivo for operar no modo GPRS.

7.1.1.6. Enviar eventos via SMS imediatamente

Em caso de perda de conexão GPRS / 3G, o dispositivo enviará relatórios SMS 
imediatamente, mesmo que o LX20B ainda não esteja no modo SMS.

7.1.2. Parâmetros APN

7.1.2.1. APN 

Parâmetro dependente da operadora de rede GSM que fornece serviços GPRS 
(SMS). Fornece o nome do ponto de acesso à rede GSM.
É possível obter um ponto de acesso privado. Neste caso, um nome será fornecido 
pela operadora de rede GSM.
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7.1.2.2. ID do usuário 

Ao usar o APN público, o ID do usuário geralmente não é obrigatório. Para o APN 
privado, este parâmetro deve ser obtido do operador (é impossível ter acesso à 
rede GPRS sem ele).

7.1.2.3. Senha do usuário 

Ao usar o APN público, o ID do usuário geralmente não é obrigatório. Para o APN 
privado, este parâmetro deve ser obtido do operador (é impossível ter acesso à 
rede GPRS sem ele).

Nota: O APN privado fornece maior segurança do sistema.

7.1.2.4. DNS1 e DNS2 

Ele determina o endereço do servidor DNS principal e de backup (Sistema de 
Nome de Domínio). Se o endereço do servidor IP tiver sido inserido na forma 
de domínio, será necessário fornecer um endereço DNS mínimo.

7.1.3. Parâmetros do servidor principal

7.1.3.1. Endereço IP do servidor 

É o endereço do receptor do sistema de monitoramento (OSM.2007) ou o 
computador onde o software “Servidor de Comunicação” foi instalado, por ex. 
89.123.115.8. Este endereço pode ser fornecido no nome de domínio do servidor, 
por ex. modul.gprs.com. Neste caso, é necessário fornecer pelo menos um 
endereço do servidor DNS.

7.1.3.2. Porta do servidor

Ele determina a porta do servidor que foi selecionada no servidor para coleta de 
dados do transmissor.

7.1.3.3. Intervalo entre tentativas de conexão subseqüentes 

Programável e equipado com cartão SIM, o dispositivo tentará fazer conexão 
automática com o servidor. Nesse campo, você define o intervalo (em segundos) 
após o qual a próxima conexão será seguida se a conexão anterior falhar.

7.1.3.4. Número de tentativas de conexão 

Neste campo, você determina quantas vezes o dispositivo tentará estabelecer 
conexão com o servidor. Se as conexões falharem, o LX20B após a execução de 
alguma conexão iniciará o procedimento de conexão ao servidor de backup. Esta 
opção está ativa somente se definirmos parâmetros do servidor de backup.
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7.1.3.5. Ordem de conexão aos servidores 

Marcar esta caixa de verificação significa que o dispositivo tentará na primeira 
ordem para conectar ao servidor primário, sem considerar a definição de 
parâmetros do servidor de backup (na peculiaridade do número de tentativas de 
conexão).

7.1.4. Parâmetros do servidor de backup

7.1.4.1. Endereço do servidor IP 

É o endereço IP do segundo (backup) receptor do sistema de monitoramento 
(OSM.2007) ou do computador onde o software “Servidor de Comunicação” foi 
instalado, por ex. 89.130.125.82. Este endereço pode ser fornecido no nome de 
domínio do servidor, por ex. monitor.gprs.com. Neste caso, é necessário fornecer 
pelo menos um endereço do servidor DNS.

7.1.4.2. Porta do servidor

Ele determina a porta do servidor que foi selecionada no servidor para coleta de 
dados do transmissor.

7.1.4.3. Intervalo entre conexão subseqüente 

Se o dispositivo não puder se conectar ao servidor principal definido, após a 
exaustão do número de tentativas, ele começará a realizar o procedimento de 
conexão com o servidor de backup. Nós neste lugar definimos o espaço de tempo 
(em segundos), após o qual o teste se conectará renovado se o anterior terminar 
com falha.

7.1.4.4. Número de tentativas de conexão 

Nesse campo, você determina com que frequência o dispositivo tentará estabelecer 
conexão com o servidor de backup. Se as conexões falharem, o LX20B após a 
execução de alguma conexão retornará ao procedimento de conexão ao servidor 
primário.

7.1.4.5. Desconectar após limite de tempo 

Se você marcar este campo de escolha, o dispositivo desconectará do servidor de 
backup após a passagem do tempo definido. A operação adicional depende do 
parâmetro definido Ordem de conexão (consulte a cláusula 7.1.3.5). Se essa opção 
estiver ativa, o dispositivo se reconectará ao servidor principal. Se essa opção não 
estiver ativa, o dispositivo concluirá primeiramente a conexão com o procedimento 
do servidor de backup e, se isso falhar, o dispositivo tentará se conectar ao servidor 
principal.
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7.1.5. Acesso 

7.1.5.1. Código de serviço 

Ele fornece segurança contra acesso não autorizado. Ele está sendo usado durante 
a programação do dispositivo e durante o controle remoto via conexão CSD. O 
ajuste de fábrica é 1111. Durante a primeira partida do dispositivo (programação) 
deve ser alterado. O código pode consistir em até sete caracteres alfanuméricos.

7.1.5.2. Código de serviço do usuário restrito 

Permite acesso restrito aos parâmetros do dispositivo. Quando o código de serviço 
do usuário restrito é usado, os seguintes grupos de parâmetros não estão 
disponíveis: acesso, transmissão, restrições, notificações por SMS, controle de link, 
RS232, linha telefônica. A escolha de grupos não autorizados de parâmetros no 
“configurador de transmissores GPRS” causa uma notificação de erro.
Código de serviço do usuário restrito padrão: 2222.

7.1.5.3. PIN do cartão SIM 

Como um dispositivo opera via rede GSM, o cartão SIM é indispensável e pode ser 
recebido da operadora do telefone. Antes do primeiro uso, o código PIN do cartão 
SIM deve ser programado para operação em determinado transmissor. O código 
PIN é indispensável para o lançamento automático do sistema. No caso de cartão 
sem código PIN, é possível inserir qualquer valor, por ex. 0000.
Se você digitar o número PIN incorreto após inserir o cartão e ligar o transmissor, o 
sistema não será iniciado e você poderá usar o cartão depois de entrar apenas no 
cartão PUK (com o uso de qualquer telefone celular GSM).
O ajuste de fábrica do PIN no transmissor LX é 1111.

7.2. TRANSMISSÃO 

Para fins de segurança máxima de transmissão, os dados são criptografados com 
chave AES. Esta opção pode ser usada para transmissão de GPRS e SMS.
Após a seleção da transmissão criptografada, você pode usar seu próprio código 
(256 bytes - sinais 0-9 e A-F) ou usar as configurações padrão.
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7.3. ENTRADAS/SAÍDAS

O transmissor tem 5 entradas de sinal. O módulo está equipado com duas saídas. A 
opção Entradas/Saídas habilita a configuração programável para que o transmissor 
opere de acordo com os requisitos do usuário.

7.3.1. Configuração de entradas 

Para cada entrada, as seguintes configurações devem ser determinadas respectivamente. 

7.3.1.1. Modo de entrada 

O parâmetro descreve a configuração de entrada e o estado estável da entrada. 
Qualquer alteração desse estado faz com que a mensagem de alarme seja enviada. 
Os seguintes tipos de configuração estão disponíveis: NO / NC / EOL-NO / EOL-NC / 
DEOL-NO / DEOL-NC. A entrada do tipo NC deve estar fechada durante todo o 
tempo. A interrupção da linha causa sua indução. A entrada do tipo NO permanece 
aberta. Ele é ativado quando fechado. O EOL e o DEOL (resistor de fim de linha 
único e resistor de fim de linha duplo) diferem com 1 ou 2 resistores, permitindo 
distinguir alarme de sabotagem. Diagramas elétricos para todos os tipos de 
configuração foram descritos no capítulo 3.2. CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA.
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7.3.1.2. Atraso 

Este parâmetro significa um tempo mínimo para a manutenção da mudança na 
entrada, de modo que seja detectado pelo transmissor. O ajuste de fábrica é de 
400 ms. 

7.3.1.3. Bloqueios 

Com esta opção você pode bloquear qualquer entrada do transmissor e, como 
resultado, as condições alteradas nesta entrada serão ignoradas e não serão 
reportadas à estação de monitoramento. Bloqueio pode ser persistente ou 
temporário.
No caso de bloqueio temporário - o usuário pode definir o tempo de bloqueio e o 
número de alterações de estado de entrada após o bloqueio. O tempo de bloqueio é 
contado a partir da primeira mudança de estado de entrada. Informações mais 
detalhadas sobre bloqueios de entrada são mostradas no diagrama abaixo.
Ambos os tipos de bloqueio podem ser desativados pelo comando SMS (consulte o 
comando RLIMIT descrito no capítulo 9).
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Evento: bloqueio de entrada automática

Evento: desbloqueio automático de entrada

Limite: N = 2 mudanças de entrada durante o tempo de Tb (3ª mudança ativa bloqueio de entrada)
Tb Tb Tb Tb Tb

Ativação e desativação de entrada

Ativação e desativação de entrada - sem reação

Bloqueio de entrada temporária

Eventos enviados ao servidor

Evento: entrada ativa

Evento: entrada não ativa

- Parâmetros N e Tb podem ser ajustados por entrada
- Localmente, pode haver ativações de entrada 2 x N - 1. Em resumo, o número médio de ativações durante o período de tempo definido 
será preservado.
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7.3.2. Partições 

As partições são configuradas usando a guia Partições. 

7.3.2.1. Entrada de arme de partição 

Usando esta opção, a entrada de arme de partição pode ser selecionada. Para a 
entrada selecionada, o dispositivo de armar (por exemplo, interruptor, receptor 
de controle remoto ou trava codificada) pode ser conectado. Quando esta entrada 
é violada (armada), a partição é armada (após o tempo de saída). Quando armar 
a entrada não é violada (desarmada), a partição é desarmada.

7.3.2.2. Entradas atribuídas a partições 

Atribuir entrada à partição significa que ela é monitorada somente quando a 
partição à qual a entrada pertence está armada. A entrada pode ser atribuída a 
uma partição. As entradas de armação não podem ser atribuídas a nenhuma 
partição. Se a entrada não é atribuída a nenhuma partição, ela atua como 24 horas 
de entrada - ela é monitorada independentemente do estado das partições.

7.3.2.3. Entradas atrasadas 

Aqui, entradas atrasadas podem ser selecionadas. Entrada atrasada alterna em 
saída associada., ou seja, gera alarme, após a expiração do tempo de entrada, mas 
somente quando a partição à qual pertence a entrada não será desarmada antes do 
período de tempo de entrada.
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7.3.2.4. Hora de saída

Hora de saída da partição. Entradas de partição serão monitoradas quando este 
tempo configurado tiver decorrido após a entrada da partição ter sido armada.

7.3.2.5. Hora de entrada

Tempo após o qual o alarme será gerado após a entrada atrasada ter sido armada 
e a partição à qual pertence a entrada atrasada não será desarmada.
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7.3.3. Saídas
 

A aba "Saída 1 (OUT1)" e "Saída 2 (OUT2)" especificam as condições das saídas de 
comutação As configurações para todas as saídas são idênticas, de modo que serão 
descritas em um capítulo.

7.3.3.1. Modo de ativação e timing
Graças a esta opção, você pode escolher o modo de operação de saída. Existem 
dois modos de operação disponíveis:

o Biestável - a conexão segue por tempo indeterminado - até o momento da
desconexão de energia para o módulo ou comando remoto que desliga a 
saída,

o Monoestável - a conexão segue pelo tempo definido pelo usuário - a cada 100 ms.

7.3.3.2. Condições  

Define condições para ativar ambas as saídas. O usuário pode definir as seguintes condições: 
o Nenhuma conexão com o servidor (imediatamente após a detecção);
o Nenhum sinal GSM (imediatamente após a detecção);
o Detecção de chamada recebida do número de telefone definido;

Após selecionar esta opção, pode ser gerado o evento CLIP, se a 
posição apropriada no grupo “Monitoramento” estiver definida (ver item 
7.4.5.). Você pode digitar o número de telefone completo ou apenas uma 
parte do número. O dispositivo detectará todos os números com sequência 
especificada. Por exemplo. se o número inserido for 1234, a saída será 
ativada após a chamada recebida do número 123456789 ou 600123456.



LX20B – Manual Pág 35 / 64 

Nota: o número de telefone deve ser inserido sem o código do país 
(por exemplo, sem o prefixo 0048 e +48).

o Depende das transições de estado de não ativo para ativo de uma das entradas.
As saídas também podem ser ativadas pelo watchdog interno, que pode ser 
configurado no grupo “Link control” (consulte o capítulo 7.7).

7.3.3.3. Condições adicionais
Se a opção “Dependente das transições de estado de não ativo para ativo de 
uma das entradas” for escolhida, poderemos configurar condições adicionais 
para ativações de saída:
o Nunca: perturbação de entrada não causa operação de saída de sabotagem,
o Sem rede: o distúrbio de entrada causa a atuação da saída de sabotagem se o envio

de informações para o servidor é impossível.
o Sempre: cada perturbação de entrada causa a atuação da saída de sabotagem.
o Rede disponível: o distúrbio de entrada causa a atuação da saída de 

sabotagem se o envio de informações ao servidor for possível.

Nota: Ambas as saídas podem ser controladas por comandos SMS.

7.3.4. Controle avançado de saídas

O usuário é capaz de determinar um curso de ação alternativo para passar pela 
função de configuração de saídas básicas descrita na seção 7.3.3. Saídas No 
“Controle de saídas avançadas” você pode definir separadamente o comportamento 
de cada uma das saídas, dependendo dos eventos que estão ocorrendo. O “controle 
de saídas avançadas” difere da configuração de saídas básica existente por:

o é possível não apenas ligar, mas também desligar a saída
o a saída pode ser ativada temporariamente por um período de tempo especificado
o há uma lista completa de eventos para os quais você pode definir o 

comportamento da saída

Nota: Não use ao mesmo tempo a configuração básica de saídas (7.3.3. 
Saídas) e o “Controle de saídas avançadas”!
Em particular, a configuração básica das opções existentes: “Nenhum sinal GSM 
(imediatamente após a detecção)” e “Dependente das transições de estado de não 
ativo para ativo de uma das entradas” não deve ser usado com suas substituições 
“[Off] GSM ”E“ [On] Entrada x ”. O uso da configuração básica de saídas e 
“Controle de saídas avançadas” ao mesmo tempo, pode causar comportamento 
inesperado do transmissor.
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7.3.4.1. Saída1/Saída2 

Essas colunas definem quais sinais devem influenciar o status de uma saída 
específica. Você pode definir o modo de operação de saída e quais sinais 
controlam as saídas. Opções disponíveis para o modo de saída:

o Não fazer nada - status de saída não será alterado (ação padrão)
o Ativar saída - a saída será permanentemente ativada
o Ativar a saída temporariamente - a saída será ligada por um período de tempo 

especificado pelo parâmetro 7.3.4.2 Tempo de ativação de saída
o Desligue a saída - a saída será desligada

Pressione o botão [Reset] para atribuir a ação “Fazer nada” para cada evento.
O estado de saída não muda se o estado atual da saída coincidir com o resultado da 
ação.

7.3.4.2. Tempo de ativação de saída 

Parâmetro que define a quantidade de tempo para a qual a saída deve ser ativada 
para as funções de controle de saídas avançadas.

7.3.4.3. Evento: CLIP 

Chamada recebida do número definido na opção: Entradas / Saídas -> Saída 1 
(OUT1) / Saída 2 (OUT2). O número de telefone é inserido na opção: "Quando a 
chamada recebida é detectada a partir do número" (consulte o item 7.3.3.2.).
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7.4. MONITORAMENTO

Graças a esta opção, você pode determinar quais dos sinais disponíveis gerados 
pelo dispositivo devem ser transmitidos para a estação de monitoramento.

NOTA: O evento “Configuração alterada” refere-se a alterações de 
configuração feitas por comandos SMS ou GPRS.

7.4.1. GPRS Ativo / GPRS Inativo

Nesta coluna você define os sinais que devem ser reportados à estação de monitoramento 
com transmissão GPRS. Existe a possibilidade de enviar informações sobre alarmes 
(mudança de estado de entrada de repouso para status de ação) e sobre retornos de estado 
de entrada de ação para repouso (normalização).
Para transmitir qualquer sinal, você deve apenas clicar nele (o quadrado correto à sua 
direita).
Clique no botão [Limpar] para remover todos os sinais marcados.
Clique no botão [Inverter] para alterar as marcações para o contrário.

7.4.2. SMS Ativo / SMS Inativo

Nesta coluna você define os sinais que podem ser reportados na estação de 
monitoramento com mensagens SMS - quando não há conexão com o servidor 
através de GPRS. Existe a possibilidade de enviar informações sobre alarmes 
(mudança de estado de entrada de repouso para status de ação) e sobre retornos 
de estado de entrada de ação para repouso (normalização).
Para transmitir qualquer sinal, você deve apenas clicar nele (o quadrado correto à 
sua direita).
Clique no botão [Limpar] para remover todos os sinais marcados.
Clique no botão [Inverter] para alterar as marcações para o contrário.
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7.4.3. Pular estado inicial

Esta opção permite bloquear o envio de informações sobre o status das entradas 
ativas na conexão de energia. As informações sobre as entradas serão enviadas ao 
servidor após a primeira alteração do status inativo para o status ativo.
Para os eventos “Potência” e “Bateria” sem seleção “Pular estado inicial” irá causar 
o envio de informações sobre a fonte de alimentação / bateria no dispositivo de 
inicialização, independentemente do estado da fonte de alimentação / bateria.

7.4.4. Perda de potência

Uma das opções adicionais do dispositivo é o monitoramento da tensão de 
alimentação. Como uma queda de tensão curta pode ocorrer em algumas 
instalações, é possível evitar o relatório, inserindo o tempo após o qual as 
informações serão enviadas.
O valor deste parâmetro significa que a queda de tensão deve ocorrer dentro desse 
tempo determinado, de modo que o dispositivo reconheça a queda de tensão real e 
que as informações possam ser enviadas.

7.4.5. Evento: CLIP 

Chamada recebida do número definido na opção: Entradas / Saídas -> Saída 1 
(OUT1) / Saída 2 (OUT2). O número de telefone é inserido na opção: "Quando a 
chamada recebida é detectada a partir do número" (consulte o item 7.3.3.2.).

7.5. RESTRIÇÕES

Nesta seção você pode definir os limites para os quais os SMS são enviados ao 
transmissor com comandos e as conexões CSD são estabelecidas. Você também 
pode especificar o período de validade dos limites de SMS e SMS enviados.

7.5.1. Telefones Autorizados por SMS

O usuário pode restringir o acesso remoto ao dispositivo (via SMS) para 
determinados números de telefone. Uma lista de números (até 5 números) 
determina quais números podem se conectar ao transmissor.
Opções disponíveis:
 Negar tudo: significa que não há comunicação telefônica disponível.
 Permitir tudo: significa que a comunicação telefônica é possível em qualquer telefone.
 Permitir escolhido: significa que a comunicação telefônica só é possível a partir desses
números que estão na lista. É possível listar até 5 números de telefone.

Selecione "Permitir escolhido" para ter acesso à janela de edição. Digite outros 
números e clique no botão [Add] para enviá-los para a tabela abaixo. Posicione o 
cursor na linha com o número e clique em "Remover" para remover o número da 
tabela.
Clique em “Remover tudo” para remover todos os números da tabela.
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Nota: 
a) Autorização de SMS vem vem através da comparação do número de SMS recebidas

com números da tabela. É permitido inserir apenas uma parte do número, por ex. 1234. Como 
resultado, todos os números com esta sequência serão autorizados, por ex. 600123456 ou
601234567. 

b) Se o modem conectado ao servidor OSM.2007 for usado para enviar SMS, seu número
tem que ser inserido na lista.

7.5.2. Modems GSM telefones autorizados

Para conexões no canal CSD, o usuário pode limitar o acesso remoto ao 
dispositivo a partir de modems GSM. Apenas números na lista (até 5) permitem 
a comunicação com o transmissor.

Opções disponíveis:
 Negar tudo: significa que não há comunicação telefônica disponível.
 Permitir tudo: significa que a comunicação telefônica é possível em qualquer telefone.
 Permitir escolhido: significa que a comunicação telefônica só é possível a partir desses
números que estão na lista. É possível listar até 5 números de telefone.

Selecione "Permitir escolhido" para ter acesso à janela de edição. Digite outros números 
e clique no botão [Add] para enviá-los para a tabela abaixo. Posicione o cursor na linha 
com o número e clique em "Remover" para remover o número da tabela.
Clique em “Remover tudo” para remover todos os números da tabela.

Nota: 

a) A autorização da próxima CSD vem através da comparação do número que
foi enviado com números da tabela. É permitido inserir apenas uma parte do número
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por ex. 1234. Como resultado, todos os números com esta sequência serão 
autorizados, por exemplo, 600123456 ou 601234567.
b) Se o modem conectado ao servidor OSM.2007 for usado para fazer conexões 

CSD, seu número deverá ser inserido na lista.

7.5.3. Período de validade de mensagens SMS enviadas

O usuário pode limitar o tempo para que a operadora GSM forneça informações via 
SMS quando o destinatário não estiver disponível devido à cobertura do sinal GSM, por 
exemplo. O limite de tempo é definido separadamente para os seguintes grupos de 
informações:
 Teste de SMS para o servidor
 Eventos SMS enviados ao servidor
 Eventos SMS enviados ao usuário
 Respostas aos comandos

A seleção deve ser feita a partir de valores rolados para baixo, clicando na seta além
área de seleção. Opções possiveis:5, 10, 15, 30 minutos; 1, 2, 6, 12 horas; 1, 7 
dias, MAX (ou seja, sem tempo especificado). 

7.5.4. Limites de SMS

O usuário pode limitar o número de envio de SMS pelo transmissor. Como o principal 
meio de transmissão deve ser o GPRS, essa limitação é essencial para reduzir custos.

Marcar campo [Ativar limites de SMS] para ativar o acesso a grupos de 
informações que devem estar sujeitos a limitação:
 Teste de SMS para o servidor
 Eventos SMS enviados ao servidor
 Eventos SMS enviados ao usuário
 Respostas aos comandos

Limitação são definidas fornecendo dois valores:
 Número máximo de SMS: determina o número máximo de mensagens SMS enviadas por
unidade de tempo (consulte Redefinir contador do SMS). Esta opção protege o 
usuário contra o envio excessivo de mensagens SMS. em caso de falha.

 Redefinição do contador de SMS: este parâmetro determina o horário (em minutos)
de acordo com qual contador de mensagens SMS enviadas será zerado.

7.6. NOTIFICAÇÕES SMS

O usuário pode definir mensagens que, no caso de qualquer evento (por exemplo, 
mudança de estado de entrada), serão enviadas para números de telefone 
particulares. Ao mesmo tempo vale a pena lembrar sobre a limitação a este 
respeito.
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7.6.1. Números de telefone

Uma maneira de limitar a quantidade de informações enviadas (por SMS) é definir 
uma lista de cinco números de telefone particulares. Esta lista significa que apenas 
os telefones listados nela receberão mensagens enviadas pelo transmissor.

Para editar você deve seguir este procedimento:

o Digite o número de telefone devido no campo de edição.
o Clique no botão [Adicionar] para transferir o número para a tabela abaixo
o Repetir o procedimento (até 5 números de telefone).

Posicione o cursor na linha com o número de telefone e clique no botão "Remover" 
para remover o número da tabela.
Clique no botão "Remover tudo" para remover todos os números da tabela.

7.6.2. Eventos 

Esta guia é para configurar e editar mensagens SMS para serem enviadas aos 
números de telefone listados. Você pode definir uma mensagem de texto SMS com 
referência a qualquer evento da lista (Tamper: Ativação, Restauração; Entrada1: 
Ativação, Restauração; etc.) que será enviado se este evento ocorrer. Para definir o 
campo de edição de uso à direita da lista de eventos.
Siga o procedimento:

a) Selecione o evento para editar na lista.
b) Marcar o quadrado ao lado do número de telefone para o qual o SMS será enviado
c) Digite o texto da mensagem do SMS quando o campo estiver ativo
d) Se a opção "Copiar o conteúdo da primeira mensagem" for marcada, a 

seleção e o conteúdo do texto serão automaticamente copiados da primeira 
mensagem, caso contrário, você poderá copiar um texto e colar 
manualmente em outro campo.
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Nota: 

o O número total de caracteres para todas as mensagens SMS não deve exceder 2000
o Marque qualquer erro e delete pressionando o botão [Del]
o Você pode copiar um texto e colar em outro campo

7.6.3. Testes de usuário de SMS

Testes de usuário SMS enviados para números de telefone especificados são 
realizados independentemente do modo de operação do dispositivo (GPRS / SMS / 
GRPS e SMS / Sem servidor). Para ativar os testes cíclicos, forneça até cinco 
números de telefone na guia "Notificações por SMS".
Em seguida, para o evento “Mensagem de teste”, digite sua mensagem e forneça 
um período da mensagem de teste. Para isso, marque “Envie teste a cada" e 
indique o período do teste definido no próximo campo. O formato do campo do 
período de teste é “o número total de dias, o número de horas: o número de 
minutos”. Nenhuma seleção no “Envie teste a cada" desativará os testes de usuário 
do SMS.
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7.6.4. Status 

O dispositivo fornece uma consulta remota sobre o status. Edite neste campo o 
texto da mensagem que deve ser enviado ao usuário como uma resposta ao 
comando sobre a verificação de status.

Os números de telefone autorizados a enviar perguntas sobre o status são definidos 
na opção Restrições> Telefones SMS autorizados.
Resposta do dispositivo deve ser enviada em número, a partir do qual o inquérito foi 
enviado.
Em resposta ao status, um dispositivo deve enviar uma mensagem SMS contendo o 
texto adequado que define a saída real, o estado de entrada e a fonte de alimentação.
Nota: O contador “Caracteres permitidos” informa sobre o número total de 
caracteres que podem ser inseridos na tabela.



LX20B – Manual Pág 44 / 64 

7.6.5. Encaminhamento SMS

O dispositivo pode encaminhar mensagens SMS recebidas de acordo com as regras 
especificadas. Esta função pode ser útil, por exemplo, quando o operador GSM envia 
mensagens com o estado da conta para o cartão SIM instalado no dispositivo. Nesta 
janela você pode fornecer até 5 regras.
Cada regra contém um par: parte do número de telefone do remetente e o número 
de telefone correto do destinatário. Em alguns casos, uma parte do número de 
telefone do remetente pode ser uma string vazia, o que significa que qualquer 
número de telefone corresponde à regra. Todas as regras são processadas com uma 
determinada ordem. Isso significa que, em alguns casos, uma mensagem SMS pode 
ser encaminhada para mais de um destinatário e / ou alguns deles podem ser 
encaminhados mais de uma vez para o mesmo destinatário. O segundo caso pode 
ocorrer quando há pelo menos duas regras com o mesmo número de telefone do 
destinatário e sua parte do número de telefone do remetente corresponde ao 
número de telefone do remetente da mensagem.
Observação: é responsabilidade do usuário fornecer regras corretas que não criem 
loops de mensagens SMS encaminhadas.
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7.7. CONTROLE DE LINK

Essas opções ativam a ação automática do dispositivo se a comunicação com a 
estação de monitoramento for interrompida. Relaciona-se a situações em que o 
dispositivo perdeu a conexão com a rede GSM ou se a transmissão GPRS é 
impossível.

7.7.1. GSM 

Ative esta função (marque o campo [Ativar]) para acessar os parâmetros que 
determinam a ação do dispositivo se estiver fora da rede GSM.
Defina o limite de tempo após o qual o transmissor deve se reconectar à rede. Digite o 
limite de tempo no campo [Redefinir após] e forneça esse valor em minutos.

Em seguida, defina a ação que o dispositivo deve executar. Selecione a ação 
marcando a descrição da próxima ação quadrada apropriada:
o Redefinição de modem
o Redefinição do dispositivo
o Ligue a saída 1 (OUT1)
o Ligue a saída 2 (OUT2)

Em caso de não haver conexão com a rede GSM, o dispositivo, após reconhecer a 
situação, deverá aguardar durante o tempo previsto e, em seguida, deverá 
executar as ações programadas.
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7.7.2. GPRS 

Ative esta função para (marcar campo [Ativar]) para acessar os parâmetros que 
determinam a ação do dispositivo se as conexões GPRS forem perdidas.
Defina o limite de tempo após o qual o transmissor deve se reconectar à rede. Digite o 
limite de tempo no campo [Redefinir após] e forneça esse valor em minutos.

Em seguida, defina a ação que o dispositivo deve executar. Selecione a ação 
marcando a descrição da próxima ação quadrada apropriada:
o Redefinição de modem
o Redefinição do dispositivo
o Ligue a saída 1 (OUT1)
o Ligue a saída 2 (OUT2)

Em caso de não haver conexão com a rede GPRS, o dispositivo, após reconhecer a 
situação, deverá aguardar durante o tempo previsto e, em seguida, deverá 
executar as ações programadas.
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7.8. RS232 

7.8.1. Configurações da porta serial

O dispositivo foi equipado com a porta serial RS-232 para permitir a obtenção de informações 
adicionais. Para fazer uso deste link, é necessário ativar a caixa de seleção RS232 e definir 
seus parâmetros. Para este propósito, selecione os parâmetros da tabela abaixo:

Parâmetro Valor 
Taxa de tx (bits/seg) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 

115200 

Bits de dados 5, 6, 7, 8 

Paridade Nenhuma, par, ímpar, marca, espaço
Bits de parada 1, 2 

Controle de fluxo Nenhum, RTS, CTS, RTS/CTS 

Os parâmetros selecionados devem corresponder às configurações da porta 
RS-232 no dispositivo, com as quais o transmissor deve cooperar.

Se a caixa de seleção RS232 não estiver ativada, os dados para o monitor de 
eventos serão enviados na porta serial do dispositivo. Com esta configuração, o 
cabo GD-PROG pode ser usado para observar o estado do dispositivo usando a 
aplicação do configurador de transmissores GPRS e a opção Monitor descrita no 
ponto 7.11.
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7.8.2. Esvaziamento de buffer

Os dados recebidos do dispositivo conectado são armazenados no buffer do 
transmissor. A capacidade do buffer é de 511 bytes. Definir critérios que a reunião 
significará a transmissão de dados para o transmissor do sistema de 
monitoramento. As seguintes opções estão disponíveis:
- Depois de receber o caractere ASCII
- Após o termo do tempo definido
- Depois de receber uma quantidade definida de caracteres
Para cada lista de opções de valores disponíveis são fornecidos, e eles podem ser 
rolados para baixo depois de clicar na seta adequada.

O transmissor controla o conteúdo do buffer em relação à reunião de critérios 
determinados. É realizado com a seguinte ordem: caractere selecionado, hora, 
número de caracteres.
A descarga do buffer (transmissão) segue se um critério for satisfeito.

7.8.3. Opções de porta avançadas

7.8.3.1. Desativar recebimento de dados 

Esta opção permite o bloqueio de dados recebidos do dispositivo conectado à porta 
RS-232 do transmissor. É usado em caso de falha ou situação em que o LX está 
sendo usado para controlar o dispositivo.

7.8.3.2. Desativar envio de dados 

Esta opção permite o envio de dados para o dispositivo conectado à porta RS-232 
do transmissor. Isso evita o controle acidental ou não autorizado do dispositivo.

7.8.3.3. Modo Half Duplex 

Essa opção fornece bloqueio automático de recebimento de dados (via RTS) se o 
transmissor começar a enviar dados para o dispositivo. Útil para alguns conversores 
RS-485.

7.8.3.4. Testes de conexão do dispositivo à porta 

Se o dispositivo conectado à porta do transmissor gerar testes de conexão 
periódica, esses testes podem estar sob controle. Para providenciar isso (após essa 
ativação da opção), digite a mensagem de texto e defina a frequência (na opção 
“Testar presença a cada [s]”). Além disso, o usuário pode determinar se as 
mensagens de texto serão enviadas ao servidor. Se esta opção não foi selecionada, 
é necessário certificar-se de que, embora o dispositivo conectado à porta do 
transmissor não esteja enviando mensagem de texto ao transmissor, o transmissor 
envia a mensagem de devolução do servidor (consulte o capítulo 7.4 - Testes 
RS-232).

7.9. LINHA TELEFÔNICA 

O transmissor LX20B permite a transmissão de dados a partir do painel de controle 
adaptado para trabalhar com linha telefônica externa em caso de falta de acesso a 
esta linha. O transmissor
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recebe informações do painel de controle por meio do comunicador de telefone e 
transmite-as por um dos links disponíveis: GSM / GPRS / UMTS / HSPA / SMS. Para 
uma operação adequada do dispositivo, você precisa definir os parâmetros descritos 
abaixo.

7.9.1. Linha telefônica 

Essa guia é fornecida para determinar as configurações da linha telefônica. 

7.9.1.1. Use linha telefônica externa 

Se esta função tiver sido escolhida (Ativação), o transmissor estará cooperando 
com a linha PSTN. Desta forma, a transmissão de dados é possível a partir de um 
painel de controle de alarme de duas maneiras: através de um link GPRS e linha 
telefônica padrão.

7.9.1.2. Desconectar telefone externo quando o servidor estiver conectado 

Se ativado, a linha PSTN será desconectada da porta T1-R1 quando a conexão com 
o servidor for estabelecida. Se os eventos registrados pelo painel de controle do 
alarme devem ser enviados pelo GPRS, esta opção pode ser usada para separar a 
linha externa do painel de controle do alarme.

7.9.1.3. Monitorar a voltagem externa da linha telefônica 

Se a transmissão de duas maneiras segue, é necessário que o operador do 
sistema de monitoração recebesse a informação sobre o acesso a uma linha 
telefônica externa. Escolha desta 
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opção resultará na queda de tensão na linha telefônica (mais tempo que definiu o 
tempo mínimo de decaimento) que será sinalizado com uma mensagem adequada 
enviada via GPRS.
Nota: O transmissor deve simular um acesso à linha telefônica se:
o Uma linha PSTN não está conectada
o Uma linha PSTN está conectada, mas não foi ativada a opção da cláusula 7.9.1.1.
o Opções da cláusula 7.9.1.1. e cláusula 7.9.1.3. estão ativos e a tensão 

nos terminais TIP-RING diminuiu abaixo de 8V.

7.9.1.4. Reportar fora do gancho 

Se um telefone estiver conectado na saída paralela do comunicador do painel de 
controle (para os terminais T1-R1 do transmissor), a escolha de um telefone 
impedirá a troca de dados entre um painel de controle e um transmissor. Existe a 
possibilidade de controlar esta situação. A escolha desta opção resulta no envio de 
um relatório para a estação de monitoramento, se o tempo de captar o telefone 
exceder o limite de tempo determinado.

7.9.1.5. Intervalos de relatório entre dígitos discados 

Esta opção está sendo usada se na configuração “Linha PSTN - LX20B - Painel de 
Controle de Alarme” não houver outros dispositivos de telecomunicação. Se tal 
dispositivo for conectado e o número de telefone for discado (e uma chamada será 
seguida) após o limite de tempo definido pela expiração (contado desde a conclusão 
da discagem do último dígito), o transmissor enviará uma mensagem. Esta 
operação impede a instalação não autorizada de dispositivos adicionais.

7.9.1.6. Gerar tom de discagem

Alguns painéis de controle de alarme exigem que, durante o recebimento de um 
receptor, um tom de discagem seja acionado. Para permitir a cooperação com um 
transmissor, é possível fazer um transmissor para gerar esse tom.

7.9.1.7. Detectar fora do gancho 

O valor padrão para a detecção de atraso fora do gancho é de 100 ms. Você pode 
definir seu próprio valor de atraso escolhendo a opção "Depois" e fornecendo o 
número em milissegundos.

7.9.2. Primeiro e segundo número de telefone

Para fornecer uma cooperação adequada entre um transmissor e um painel de 
controle no modo DTMF, é necessária a determinação de alguns parâmetros. As 
funções descritas abaixo são análogas aos dois números de telefone que podem ser 
salvos na memória do dispositivo.

7.9.2.1. Número de telefone DTMF 

Este é um número que foi salvo na memória de um painel de controle de alarme. Se 
o painel transmitir informações sobre um evento, ele deverá discar este número. 
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A transmissão desta informação via GSM (GPRS) será possível se este número for 
idêntico ao número inserido no transmissor.

7.9.2.2. Atraso de handshake 

Isso define o tempo após o qual um transmissor gera uma confirmação para um 
painel de controle de alarme para o número de telefone correto. A configuração 
padrão é de 2,0 seg. Padrão Europeu determina este valor entre 0,5 e 12,5 
segundos.

7.9.2.3. Protocolo 

Selecione o protocolo de transmissão de dados usado por um painel de controle de 
alarme e que seja aceitável para a estação de monitoramento. Opções disponíveis: 
ContactID.

Nota: 

1) Para todos os protocolos, você pode usar as seguintes opções:
o [Ativar o envio de SMS], o que significa que, no caso de não haver conexão 

GPRS, os dados serão enviados via SMS (se esse modo estiver acessível).
o [Não transmite dados quando a linha telefônica externa está disponível], o 

que significa que quando a linha PSTN externa estiver disponível, ela será 
usada durante a transmissão do painel de controle.

2) A opção [Disable CRC checking] pode ser usada para o formato ContactID. Alguns
painéis de controle geram mensagens impróprias em relação a uma soma de 
controle para dados transmitidos, o dispositivo não pode confirmar a coleta de 
dados e, como resultado, o painel tenta enviá-los novamente (até a execução de 
todas as tentativas determinadas). Selecione esta opção para evitar o acima 
mencionado.
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7.10. FIRMWARE 

O dispositivo é equipado com bootloader integrado que permite a atualização e a 
troca de firmware. Durante a programação, todas as informações são exibidas em 
relação à operação realizada.

Siga o seguinte procedimento:
a) Iniciar programa de configuração
b) Abra a opção "Firmware" do assistente de configuração
c) Abra o arquivo com o firmware (clique no botão [Abrir] para localizar o arquivo).
d) Selecione o modo de transmissão de arquivos: local ou remoto.

Nota: O procedimento de atribuição de firmware a um dispositivo é 
análogo à programação de um dispositivo. Para o procedimento, consulte 
o capítulo 8 Programação do dispositivo.

e) Clique no botão [Start] para iniciar a troca de software.
f) O curso de carregamento é exibido na janela especial.
g) Feche a janela depois de concluir a gravação

A partir deste momento, o dispositivo funcionará sob o controle do novo firmware.
Nota: O procedimento acima deve ser realizado com o devido cuidado para 
evitar a operação incorreta do dispositivo.
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7.11. MONITOR DO DISPOSITIVO 

“Monitor do dispositivo” fornece informações em tempo real sobre o estado do 
dispositivo. Para usar esta função, o dispositivo deve estar conectado ao PC com o 
cabo GD-PROG (o interruptor na posição DEBUG) ou o programador SP-PROG. A 
porta RS232 correta deve ser escolhida no campo “Porta”.
“Monitor de dispositivo” fornece as seguintes informações:

 Indicação de alimentação AC
 Indicação de energia da bateria
 Indicação da linha PSTN
 Indicação do nível do sinal da rede GSM
 Medição do nível de taxa-erro-bit
 Monitoramento de estado de entradas e saídas
 Tipo ou número de série do dispositivo
 Revisão de Firmware e Hardware
 Hora do dispositivo

Esses parâmetros também são mostrados na janela LOG no estilo de texto. Todos 
os dados podem ser salvos no arquivo.
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7.12. HISTÓRICO DE EVENTOS 

"Histórico de eventos” fornece informações sobre os últimos eventos armazenados 
na memória do dispositivo. O transmissor LX20B é capaz de salvar pelo menos 5000 
eventos. É possível ler o histórico usando uma conexão GPRS ou RS232. No segundo 
caso, os dados podem ser enviados para o PC somente via cabo GD-PROG (o 
interruptor na posição PROG) ou o programador SP-PROG. A porta RS232 correta ou 
a conexão GPRS devem ser escolhidas no campo “Escolher tipo de conexão”. Depois 
de fornecer o código de serviço e clicar no botão "Abrir", os dados dos eventos serão 
baixados da memória do LX20B. Depois de ler corretamente o acesso a recursos 
como o "Filtro" e "Gráficos" torna-se possível. Ambos podem ser usados para 
diagnosticar rapidamente o dispositivo.
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8. PROGRAMAÇÃO DO DISPOSITIVO

A programação do dispositivo é possível com o programa de configuração 
“Configurador de transmissores GPRS” descrito no capítulo 5. Para programar o 
dispositivo, estabeleça a conexão com um dispositivo.
Dependendo do modo de conexão, existem duas maneiras de programar.

8.1. PROGRAMAÇÃO LOCAL 

Para programar um dispositivo localmente, siga o procedimento: 

a) Conecte o cabo PROG (no circuito impresso) com a porta do computador 
COM através do fio de serviço, definido na opção -> RS-232.

b) Conecte a fonte de alimentação aos terminais +12V e GND. Após a 
conexão e detecção do fio de programação, um módulo sinalizará isso com 
diodos LED: um verde piscará e um vermelho piscará.

c) Inicie o software e defina as opções do dispositivo (a descrição está no 
capítulo 6 deste Manual). Forneça o código PIN correto para o cartão SIM.

d) Salvar configurações na memória do dispositivo. O curso de salvamento é 
exibido na janela especial.

e) Depois de salvar desconectar a fonte de alimentação e o fio do serviço de desmontagem.
f) Insira o cartão SIM. Conecte a fiação do módulo de acordo com as diretrizes 

do capítulo 4. Ligue a fonte de alimentação.
g) O dispositivo está pronto para transmitir dados.

8.2. PROGRAMAÇÃO REMOTA 

A programação remota do dispositivo é possível se:
usuário usa o configurador de transmissor GPRS e o modem GSM conectado ao PC
o usuário usa o receptor do sistema de monitoramento OSM.2007.

No primeiro caso, a programação remota é possível no canal CSD e seu 
procedimento é análogo à programação local, lembrando que “Modem GSM” deve 
ser selecionado a partir das opções de conexão (consulte o capítulo 6.3.5.2-Link 
CSD).
Nota: A configuração remota com o uso do canal CSD só é possível se a 
transmissão de dados CSD estiver ativa, tanto para o cartão SIM inserido no 
dispositivo, quanto para o cartão SIM instalado no modem GSM.
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No segundo caso, de acordo com a descrição no capítulo 6.3.5.2. - Link GPRS, é 
necessário definir o link remoto com base nos parâmetros do OSM.2007. Como o 
OSM.2007 coleta (e transmite) informações exclusivamente de dispositivos salvos 
na base de dados, a primeira operação durante a programação remota é o registro 
adequado do dispositivo. Este procedimento foi descrito no Manual de Operação do 
OSM.2007.

8.2.1. A primeira programação do dispositivo

Como o dispositivo não possui parâmetros de acesso definidos em relação à rede 
GPRS e ao OSM-2007, a programação deve ser iniciada com o fornecimento de 
parâmetros. Independentemente de fornecer esses parâmetros, a primeira operação 
será o registro do dispositivo na base de dados do OSM-2007.
Antes da programação remota, o usuário deve verificar se o dispositivo é fornecido 
com o cartão SIM (com reservas fornecidas no capítulo 7.1.5.3.) E conectado à 
fonte de alimentação. O usuário deve saber o número de série do dispositivo e o 
número de telefone do cartão SIM.

Siga o procedimento:

a) Com o uso do cursor de posição no console OSM-2007 no dispositivo adequado 
na guia “Dispositivos”.

b) Clique na opção “Config.” E, em seguida, selecione a função “Set Configuration” 
para exibir lista de parâmetros.

c) Digite o endereço do servidor, a porta do servidor e o APN. Clique em OK e o 
sistema deve enviar para os parâmetros fornecidos pelo dispositivo (SMS).

d) Aguarde o servidor de endereços do dispositivo (na guia "Dispositivos", ele 
será marcado com a cor verde).

e) Inicie o software e defina as opções do dispositivo (a descrição é fornecida no 
capítulo 7 deste Manual).

f) Selecione “Enviar” para exibir uma nova janela e selecione a conexão remota 
(guia GPRS). Salvar configurações na memória do dispositivo. O curso de 
salvamento é exibido na janela especial.

g) Depois de salvar a conclusão, feche o assistente de configuração.
h) O dispositivo está pronto para transmitir dados.

8.2.2. Reprogramação do dispositivo

Como o dispositivo definiu parâmetros de acesso em relação à rede GPRS e ao 
OSM-2007, é possível programar o dispositivo a qualquer momento.
Se o dispositivo estiver instalado em um objeto seguro e for fornecido com o cartão 
SIM e conectado à fonte de alimentação, siga o procedimento:
a) Inicie o assistente de configuração e defina as opções do dispositivo (a descrição 

é fornecida no capítulo 7 deste Manual).
b) Selecione “Enviar” para exibir uma nova janela e selecione a conexão remota 

(guia GPRS). Salvar configurações na memória do dispositivo. O curso de 
salvamento é exibido na janela especial.
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c) Depois de salvar a conclusão, feche o assistente de configuração.
d) O dispositivo está pronto para transmitir dados de acordo com novas configurações.
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9. RECEBIMENTO DE MENSAGEM SMS

Módulo GPRS recebe SMS especialmente preparado. Se o SMS recebido não 
estiver correto, ele será cancelado automaticamente e o dispositivo não operará 
nenhuma ação. O dispositivo usa um protocolo criptografado para transmissão.

9.1. DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO

O seguinte formato de mensagem é aceitável permitindo enviar alguns 
comandos com um SMS (cada comando deve ser separado com o SPACE):

CÓDIGO DE SERVIÇO█COMANDO█COMANDO█.......... 

Onde: 

CÓDIGO DE SERVIÇO - código de serviço do dispositivo
- ESPAÇO █ 

COMANDO - ordem (veja tabela abaixo) 

Lista de comandos:
DISC Desconecta a conexão TCP ativa.
KILL Redefinir modem; após a execução do 

comando, uma confirmação é enviada.
RESET Redefine o dispositivo. Nota: Eventos não enviados serão perdidos.

OUT=outNr,state Ligue ou desligue as saídas. outNr especifica o 
número de saída (0 para OUT1, 1 para OUT2), 
estado especifica o estado de saída solicitado (0 - 
desligado, 1 - ligado).
Exemplos:
OUT = 1,0 - saída OUT2 desativada
OUT = 1,1 - saída OUT2 ativada

CMD=[timeout],command Emite o comando AT para o modem GSM e envia a resposta 
de volta. O parâmetro de tempo limite opcional define o 
tempo para a resposta do modem. Tempo determinado em 
segundos e varia de 1 a 30 segundos. Se o tempo limite 
não for especificado, 3 segundos serão considerados.

DESC Retorna a descrição do dispositivo, número de série
(número hexadecimal) e versão de firmware.

GETSTATUS Retorna o status do dispositivo. O comando envia o texto de 
volta de acordo com a definição do capítulo 7.6.4

GETPARAM=parameter_name Obtém o parâmetro inquirido: SERVER, PORT, 
APN, UN, PW, DNS1, DNS2, SMS, SMSPERIOD

GETCFG Obtém os principais parâmetros de comunicação do dispositivo 
no formato: SERVIDOR: PORTA, APN UN PW, DNS1

APN=apn Ponto de acesso à rede GPRS. O parâmetro deve 
ser obtido do operador de rede móvel. Se o 
endereço do APN tiver um sinal de espaço, coloque-
o com “”, por ex. "Meu apn".

UN=un Nome de usuário do APN. O parâmetro deve ser obtido do operador 
de rede móvel. Se o nome de usuário do APN tiver um sinal de 
espaço, coloque-o com “”, por exemplo, "Meu nome de usuário".

PW=pw Senha do APN. Parâmetro deve ser obtido a partir de
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operador de rede móvel. Se a senha do APN tiver um sinal 
de espaço, coloque-a com “”, por exemplo "minha senha".

SERVER=server Endereço do servidor; pode ser em forma de 
endereço IP ou nome de domínio.

PORT=port Número da porta do servidor.
DNS1=dns1 Especifica o endereço do servidor DNS primário 

(necessário apenas quando o endereço do nome 
de domínio é usado como endereço SERVER)

DNS2=dns2 Especifica o endereço do servidor DNS secundário 
(necessário apenas quando o endereço do nome de 
domínio é usado como endereço SERVER)

SMS=phone_number Número de telefone do servidor. Quando houver falha no 
GPRS, o SMS com eventos será enviado para este número.

SMSPERIOD=time Define em minutos o tempo entre o envio de 
mensagens de teste SMS para o servidor.

RLIMIT Remove bloqueios temporários automáticos em todas as entradas
RLIMIT=inputs_mask Remove bloqueios temporários automáticos selecionados. O 

parâmetro é um número decimal feito da palavra de 6 bits: 
A5, A4, A3, A2, A1, A0; onde A1 significa ENTRADA 1, A2

– ENTRADA 2, A3 – ENTRADA 3, A4 – ENTRADA 4, A5 – ENTRADA
5, A0 não é usado. 
EXEMPLO:
RLIMIT = 6 - remove bloqueios nas entradas: IN1, IN2
RLIMIT = 2 - remove o bloqueio na entrada IN1

DT=YY/MM/DD,hh:mm:ss Defina a hora no transmissor. O horário deve ser especificado 
em um formato compatível com o campo à esquerda.

FLUSH=x Libera o buffer de eventos, onde x: 2 - histórico de 
eventos do sistema

NotA: DESC, CMD, GETSTATUS, GETPARAM, GETCFG comandos requerem SMS 
separados, portanto, um comando com apenas um SMS.

Amostras de comandos e reação do dispositivo:

Configuração de parâmetros: 
1111█APN= general.t-mobile.uk█SERVER=89.112.43.78█PORT=6670█ 

SMS=500445566█SMSPERIOD=25 

Parâmetros de verificação: 
Requisitado: 1111█GETCFG 
Resposta: 89.112.43.78:6670,general.t-mobile.uk██, 

Requisitado: 1111█GETPARAM=SMS 
Resposta: 500445566 
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10. DIODOS LED DE INDICAÇÃO

4 LEDs diodos montados diretamente no circuito impresso são projetados 
para mostrar a condição real do dispositivo.

10.1. LOGIN À REDE GSM 

Uma vez que o cartão SIM tenha sido inserido no dispositivo e a fonte de 
alimentação tenha sido ligada, o registro no sistema GSM será feito a seguir.

Descrição

Diodos LED

OK (verde) ERRO (vermelho) 

Registrando em 
GSM

10.2. FAIXA GSM 

Cintilação de um diodo verde OK indica o sinal GSM (1-8 pisca).
O modo de operação do dispositivo é sinalizado com um diodo verde ligado durante 
2 segundos, uma vez que o alcance foi detectado. Se, após o alcance da faixa de 
sinalização, o LED não piscar por 2 segundos, o dispositivo estará no modo SMS. A 
indicação da faixa é interrompida durante a transmissão de dados e, após o envio 
dos dados, a faixa GSM está sendo indicada novamente.

Descrição

Diodos LED

OK (verde) ERRO (vermelho) 

GSM faixa = 8 

Modo GPRS

GSM faixa = 6 

Modo SMS 

DTMF  ERROR  OK  STATUS 

DTMF  ERROR  OK  STATUS 
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10.3. TRANSMISSÃO DE DADOS 

Durante a transmissão de dados, um diodo verde OK indica transmissão de dados. 

Descrição

Diodos LED

OK (verde) ERRO 

(verm.) 

Transmissão GPRS

Transmissão SMS

10.4. RECEBIMENTO DE DADOS DTMF

Diodos marcados como DTMF e STATUS indicam a condição real durante o 
recebimento de dados de um painel de controle.

Diodo LED Sinalização

STATUS 

DTMF  (HandShake)    (KissOff) 

6 dígitos do telefone 16 dígitos ContactID

DTMF  ERROR  OK  STATUS 

DTMF  ERROR  OK  STATUS 

DTMF  ERROR  OK  STATUS 
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10.5. PROGRAMAÇÃO 

Após a detecção do fio de programação, os diodos indicam a programação. 

Descrição

Diodos LED

OK (verde) ERROR (vermelho) 

Fio de serviço 
conectado

Programação 
no modo CSD

10.6. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 

Durante a programação, o funcionamento do carregador de inicialização é 
indicado. Se ocorrer erro durante a atualização, haverá um bootloader no 
dispositivo e outra programação do dispositivo será possível.

Descrição

Diodos LED

OK (verde) ERRO (vermelho) 

Nenhum 
programa no 
dispositivo

(1/seg) 

Atualização de 
software

6 

recebida
firmware 

Decodificação de 10 seg 

DTMF  ERROR  OK  STATUS 

DTMF  ERROR  OK  STATUS 
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10.7. ERRO DE CARTÃO SIM 

Em caso de problemas no cartão SIM, o dispositivo indica isso com os LEDs OK e ERROR. 

Diodo LED

Sinalização

OK 

(verde) 

ERRO 

(vermelho) 

10.8. ERRO NO SISTEMA 

Durante a operação, os erros podem seguir. Qualquer erro é indicado por piscar 
constante de um ERRO de diodo vermelho e principalmente significa problema de 
comunicação com modem ou cartão SIM.

11. LOG DE ALTERAÇÕES

Data / Versão Descrição 

23.06.2016/1.0 Primeira versão da documentação
18.07.2016/1.1 Pequenas mudanças

DTMF  ERROR  OK  STATUS 
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