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1. OBECNÝ POPIS GSM MODULU 

GSM modul je primárně určen pro systém domácích telefonů Melody. Umožňuje přenos audio hovoru a 

SMS zpráv pro systém a zajišťuje zabezpečení pro systém domácích telefonů.  

Používá se standardní SIM karta pro GSM o rozměrech 15 x 25 mm. GSM modul si zjišťuje z GSM sítě ak-

tuální čas a rozesílá ho do systému a tím synchronizuje ostatní zařízení s přesností na jednu sekundu. 

  FUNKCE V SYSTÉMU INTELIGENTNÍHO DOMU SYNAPP 

 Volání na libovolné číslo v GSM 

 Příjem hovoru z definovaných čísel (až 255) 

 Odeslání SMS na libovolné číslo GSM 

 Příjem SMS z definovaných čísel (až 255) 

 Vysílání informaci o alarmu (není nutné řídící jednotky synapp) 

 Zapnutí alarmu (není nutné řídící jednotky synapp) 

 Vyvolání okamžitého alarmu (není nutné řídící jednotky synapp) 

 Zapnutí a vypnutí řídící jednotky synapp 

 Synchronizace času 

 Uložení PINu v paměti mikropočítače 

 Oznamování o výpadku napájení (vyžaduje záložní zdroj ZZ2010) 

  FUNKCE V SYSTÉMU MELODY (DOMÁCÍ TELEFONY A ZVONKOVÉ TABLA) 

 Volání ze zařízení (telefonu nebo tabla) na jedno až tři GSM čísla definované pro dané zařízení (pod-
le jeho ID/ čísla v systému Melody) 

 Rozlišení čísla pro volání z tabla nebo přesměrování z tabla (od firmwaru tabla 19.8.2014) 

 Odeslání alarmu od daného zařízení na více GSM čísel uvedených v seznamu (až 255) 

 Nastavitelný text zprávy pro alarm, přidává se číslo daného zařízení 

 Volání z GSM na první ID/číslo v systému Melody uvedené v seznamu 

 Možnost provolby pomocí DTMF pro povolené číslo při volání z GSM 

 Při spojení se zařízením pomocí DTMF lze posílat stisk tlačítek (např. pro akce tabla) 

 Jedno virtuální číslo spojené s jedním GSM číslem 

 Omezení rozsahu provolby min/max 

 Uložení PINu v paměti mikropočítače 

 Nastavitelná melodie při provolbě 

 Synchronizace času 

 Uložení doby hovoru a počet SMS z jednotlivých ID do paměti EEPROM 
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 Protokolování událostí (hovorů, SMS otevírání dveří) do EEPROM 

 Možnost spínání dvou relé a kontroly vstupů včetně alarmů 

 Oznamování o výpadku napájení (vyžaduje záložní zdroj ZZ2010) 

 Prioritní hovor – ruší probíhající hovor s nižší prioritou 

  SAMOSTATNÁ FUNKCE 

 Posláním zprávy je možno řídit relé 

 Možnost sledování vstupů (změna vyvolá volání nebo zaslání SMS) 

 Protokolování událostí 

  INDIKACE STAVU 

Funkce je indikována 6 LED diodami 

LED Stav Popis 

D1 Zhasnutá GSM modul je vypnut 

 Svítí GSM modul je zapnut 

D6 Zhasnutá GSM modul je vypnut 

 Bliká GSM se zapíná nebo se vypíná 

 Svítí GSM je zapnut a komunikuje s mikropočítačem 

D7 Zhasnutá Není přístup na SIM kartu/neplatný PIN 

 Svítí Přístup k SIM kartě úspěšný 

D8 Zhasnutá Není aktivován alarm 

 Svítí Alarm je aktivován 

D9 Zhasnutá Klidový stav komunikace s GSM 

 Svítí (blikne) Aktivní stav komunikace s GSM (probíhá přenos AT příkazu) 

D2 Zhasnutá GSM modul není registrován v síti 

 Bliká GSM modul je registrován v síti 
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2.  OVLÁDÁNÍ GSM MODULU POMOCÍ SMS ZPRÁV 

Jedná se o popis SMS zpráv, pomocí kterých lze GSM modul ovládat, pokud to je danému GSM číslu po-

voleno. Tvar (texty) SMS zpráv lze změnit (viz kapitola 7.1 nebo manuál pro PC konfiguraci GSM modulu 

pomocí USB konfigurátoru iDům). Text SMS zpráv nesmí obsahovat diakritiku! 

  PŘÍCHOZÍ SMS ZPRÁVY PRO MODUL GSM 

Tyto SMS umožňují řídit chování modulu GSM nebo posílat data nadřízené jednotce – řídícímu PC. Pří-

chozí SMS musí dodržovat velikost písmen. GSM číslo pro příchozí SMS musí být uvedeno v seznamu telefo-

nů a musí mít povoleny SMS zprávy.  

2.1.1.  ZAPNUTÍ RELÉ 

Uživatelsky definovaná zpráva, které zapne relé. GSM modul obsahuje dvě relé s proudem maximálně 

1A. Po přijetí zprávy dojde k trvalému sepnutí relé A nebo relé B podle zprávy. Příkaz je zaznamenán v pa-

měti GSM modulu. Pokud dojde k výpadku napájení nebo resetu systému, relé se vypnou. Zpráva může mít 

maximálně 16 znaků. Ve výchozím nastavení jsou zprávy definovány jako: 

ReleA ON 

ReleB ON 

2.1.2. VYPNUTÍ RELÉ 

Uživatelsky definovaná zpráva, které vypne relé. GSM modul obsahuje dvě relé s proudem maximálně 

1A. Po přijetí zprávy dojde k trvalému vypnutí relé A nebo relé B podle zprávy. Příkaz je zaznamenán v pa-

měti GSM modulu. Zpráva může mít maximálně 16 znaků. Ve výchozím nastavení jsou zprávy definovány 

jako: 

ReleA OFF 

ReleB OFF 

2.1.3. KRÁTKODOBÉ SEPNUTÍ RELÉ 

Uživatelsky definovaná zpráva, které krátkodobě sepne relé po definovanou dobu v rozmezí 0,2 až 25,5 

sekundy (krok po 0,1 sekundě). GSM modul obsahuje dvě relé s proudem maximálně 1A. Příkaz je zazna-

menán v paměti GSM modulu. Zpráva může mít maximálně 16 znaků. Ve výchozím nastavení jsou zprávy 

definovány jako: 

ReleA puls 

ReleB puls 
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2.1.4. POŽADAVEK NA STAV  

Uživatelsky definovaná zpráva, která vyvolá poslání informace o stavu na dané číslo, odkud byla SMS za-

slána. Požadavek může mít maximálně 8 znaků. Odpovědí je zpráva obsahující informace o hlídání vstupů, 

stavy vstupů a stavy výstupů. Ve výchozím nastavení je zpráva definována jako: 

Stav? 

Odpovědí může být 

Hlidej: vstup A,vstup B,Stav?:vstup A 0,vstup B 1,ReleA ON,ReleB OFF 

Hlidej: vstup A,Stav?:vstup A 0,vstup B 0,ReleA ON,ReleB OFF 

Stav?:vstup A 0,vstup B 0,ReleA OFF,ReleB OFF 

Hlidej: vchod, garaz:vchod 0,garaz 0,Svetlo vyp, 

V prvním případě se hlídají oba vstupy, stav vstupů A=0, B=1, Relé A je zapnuto, Relé B je vypnuto. 

Ve druhém případě se hlídá jen vstup A a oba vstupy jsou v nule, Relé A je zapnuto, Relé B vypnuto. 

Ve třetím případě se nehlídá nic, oba vstupy jsou v nule a obě relé jsou vypnuty. 

Poslední případ je ukázkou pojmenování vstupů uživatelem, kdy se hlídají vchodové dveře a garáž,  první 

relé co spíná světlo je vypnuto a druhé relé je ovládané jenom příkaze pro otevření/zavření – pulsem, a 

příkaz pro sepnutí a vypnutí není uveden.  

2.1.5. HLÍDÁNÍ VSTUPŮ  A,B GSM MODULU 

Uživatelsky definovaná zpráva, která umožňuje hlídat jeden nebo oba vstupy. Vstupy jsou uživatelsky 

pojmenované, takže lze psát zprávu celkem jednoduše. Ovšem název jednoho vstupu nesmí být podmnoži-

nou (součástí textu) toho druhého. Chybné je například pojmenování vstupu A jako ABCDEF a pojmenování 

vstupu B jako BCD. Ale může se jmenovat BXD nebo BBB nebo DCB. Pokud je povolen zápis do EEPROM 

(hlídání je nastaveno na hodnotu 0xAx), tak v případě resetu nebo vypnutí a zapnutí napájení zůstane stav 

v paměti (výchozí nastavení). 

Příkaz pro hlídání: [Název vstupu A][,Název vstupu B] 

Příklady pro názvy vstupů vstup A a vstup B: 

1) Hlidej: vstup A 

2) Hlidej: vstup A, vstup B 

3) Hlidej: vstup A vstup B 

4) Hlidej: 

5) Hlidej: vstup A,B 

6) Hlidej: vstup a, vstup b 
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V prvním případě je hlídán vstup A. Pokud byl předtím hlídán vstup B, je jeho hlídání ukončeno. 

Ve druhém a třetím případě jsou hlídány oba vstupy. 

Ve čtvrtém případě je zrušeno hlídání obou vstupů. 

Pátý případ je chybný. Je nutno zadat úplný název obou vstupů. Bude hlídán jen vstup A. 

Šestý případ je také chybný, protože je nutno dodržet velikost písmen. 

 

  PŘÍCHOZÍ SMS ZPRÁVY PRO ALARM TELEFONŮ MELODY 

Tyto SMS zprávy se používají k ovládání alarmů prvků v systému, typicky telefonů Verona Melody. Pří-

chozí SMS musí dodržovat velikost písmen. GSM číslo pro příchozí SMS musí být uvedeno v seznamu telefo-

nů a musí mít povoleno ovládání alarmů. Soused nebo neoprávněná osoba nemůže řídit alarm jiného zaří-

zení, než to, které je spojeno s jeho GSM číslem. GSM modul číslo vyhledá podle tabulky a na základě toho 

řídí alarm v přiřazeném zařízení. 

2.2.1. ZAPNUTÍ ZABEZPEČENÍ  

Aktivuje poplašný systém v telefonu. Telefon se chová stejně, jako byste zadali heslo pro alarm a odešli. 

Pokud někdo aktivuje poplašný obvod (otevře dveře, projde kolem PIR), začne odpočet času a je vyslána 

zpráva GSM modulu o narušení. Pokud do tohoto času není zadán správný kód, telefon začne houkat, navíc 

jsou zaslány SMS zprávy na čísla uvedená v seznamu pro alarm od daného zařízení (čísla telefonu). Příkaz je 

zaznamenán v paměti GSM modulu. Zpráva může mít maximálně 16 znaků. Ve výchozím nastavení je zpráva 

definována jako: 

Zabezpeceni ZAP 

Zpráva může obsahovat parametr. Parametrem je číslo zařízení, ve kterém se má provést akce. Pokud pa-

rametr není uveden, provede se akce ve všech zařízeních přiřazených k odchozímu GSM číslu, u kterých je 

povolen alarm. Pokud je parametrem číslo, které nemá povolen alarm, nebo není přiřazené k odchozímu 

GSM číslu, nic se neprovede. Pokud je parametrem nesmysl, provede se akce u všech zařízení. 

Zabezpeceni ZAP – Zapne zabezpečení pro všechna přiřazená čísla 

Zabezpeceni ZAP vsechny – Zapne zabezpečení pro všechna přiřazená čísla 

Zabezpeceni ZAP 5 – Zapne zabezpečení pro číslo 5 

2.2.2. VYPNUTÍ ZABEZPEČENÍ  

Deaktivuje poplašný systém v telefonu. Příkaz je zaznamenán v paměti GSM modulu. Zpráva může mít 

maximálně 16 znaků. Ve výchozím nastavení je zpráva definována jako: 

Zabezpeceni VYP 
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Zpráva může obsahovat parametr. Parametrem je číslo zařízení, ve kterém se má provést akce. Pokud pa-

rametr není uveden, provede se akce ve všech zařízeních přiřazených k odchozímu GSM číslu, u kterých je 

povolen alarm. Pokud je parametrem číslo, které nemá povolen alarm, nebo není přiřazené k odchozímu 

GSM číslu, nic se neprovede. Pokud je parametrem nesmysl, provede se akce u všech zařízení. 

Zabezpeceni VYP – Vypne zabezpečení pro všechna přiřazená čísla 

Zabezpeceni VYP vsechny – Vypne zabezpečení pro všechna přiřazená čísla 

Zabezpeceni VYP 5 – Vypne zabezpečení pro číslo 5 

2.2.3. SPUŠTĚNÍ ALARMU  

Okamžitě spustí alarm v telefonu, současně se aktivuje zabezpečení v telefonu. Telefon začne houkat. 

Tato funkce je vhodná nejen pro případ požáru či vykrádání, ale i když hluchý děda neslyší mobil. K ukonče-

ní alarmu dojde: 

1) Samo, až telefon dohouká. Zabezpečení však zůstává aktivní. 

2) Po zadání správného kódu na klávesnici telefonu 

3) Příkazem od tabla Melody (například přiložením čipu) 

4) SMS zprávou pro vypnutí zabezpečení 

Příkaz je zaznamenán v paměti GSM modulu. Zpráva může mít maximálně 16 znaků. Ve výchozím nastavení 

je zpráva definována jako: 

Alarm 

Zpráva může obsahovat parametr. Parametrem je číslo zařízení, ve kterém se má provést akce. Pokud pa-

rametr není uveden, provede se akce ve všech zařízeních přiřazených k odchozímu GSM číslu, u kterých je 

povolen alarm. Pokud je parametrem číslo, které nemá povolen alarm, nebo není přiřazené k odchozímu 

GSM číslu, nic se neprovede. Pokud je parametrem nesmysl, provede se akce u všech zařízení. 

Alarm – Spustí alarm pro všechna přiřazená čísla 

Alarm vsechny – Spustí alarm pro všechna přiřazená čísla 

Alarm 5 – Spustí alarm pro číslo 5 

 

  ODCHOZÍ SMS PRO ALARM TELEFONŮ MELODY 

Tyto SMS se používají pro zabezpečení pomocí domácích telefonů. V případě že dojde k narušení zabez-

pečeného objektu, telefon vyšle zprávu o narušení GSM modulu spolu s nastaveným časem (ten se může 

lišit pro každý domácí telefon). GSM modul začne odpočítávat. Pokud narušitel nezadá správný kód na tele-

fonu, nebo domácí telefon poškodí, odpočet v GSM modulu doběhne do konce a GSM modul vyšle SMS na 

daná čísla, spojená s číslem (ID) domácího telefonu v systému. Nejdříve je vyslán text (uživatelsky definova-
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ná zpráva až 32 znaků), dále ID= a nakonec číslo zařízení. To proto, že jeden uživatel (např. správce objektu) 

by mohl mít přiřazeno více telefonů a aby mohl rozlišit o který telefon se jedná. Pokud je pro alarm uvede-

no více GSM čísel, zpráva se rozešle na všechna uvedená čísla. Ve výchozím stavu je zpráva: 

Alarm info:ID=číslo 

Konkrétní příklad: 

Alarm info:ID=123 

 

  PŘÍCHOZÍ SMS PRO ŘÍZENÍ PŘESMĚROVÁNÍ TELEFONŮ  

Telefony je možné přesměrovat na jiné číslo, nebo toto přesměrování zrušit. Je to stejné jako podržení 

tlačítka 1 při zavěšeném telefonu. Toho je možné dosáhnout zasláním uživatelské (konfigurovatelné) zprávy, 

která může mít maximálně 16 znaků. Ve výchozím nastavení jsou definovány: 

Presmerovani ZAP 

Presmerovani VYP 

Zpráva může obsahovat parametr. Parametrem je číslo zařízení, ve kterém se má provést akce. Pokud pa-

rametr není uveden, provede se akce ve všech zařízeních přiřazených k odchozímu GSM číslu, u kterých je 

povolen alarm. Pokud je parametrem číslo, není přiřazené k odchozímu GSM číslu, nic se neprovede. Pokud 

je parametrem nesmysl, provede se akce u všech zařízení. 

Presmerovani ZAP – Povolí přesměrování pro všechna přiřazená čísla 

Presmerovani ZAP vsechny – Povolí přesměrování pro všechna přiřazená čísla 

Presmerovani ZAP 5 – Povolí přesměrování pro číslo 5 

 

  ODCHOZÍ SMS Z GSM MODULU 

GSM modul obsahuje dva nezávislé vstupy A, B. Ty je možno nastavit na hlídání změny do logické jednič-

ky (5-15V=) nebo do logické nuly (0V=). Vstupy reagují voláním nebo odesláním SMS. Ta se posílá na číslo 

„GSM číslo pro alarm“ (pokud je nastaveno). Zpráva může obsahovat až čtyři uživatelsky definované texty o 

délce maximálně 16 znaků, které jsou ve výchozím stavu nastaveny: 

Vstup A vypnut 

Vstup B vypnut 

Vstup A zapnut 

Vstup B zapnut 

Zprávy jsou od sebe odděleny čárkami. Odeslání SMS je zaregistrováno do paměti EEPROM modulu. 
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V případě přijetí zprávy o přepnutí napájení ze sítě 230 V na akumulátor a obráceně je vyslána SMS zprá-

va Ta se posílá na číslo „GSM číslo alarmu“ (pokud je nastaveno). Zpráva obsahuje uživatelsky definované 

texty o délce maximálně 16 znaků, které jsou ve výchozím stavu nastaveny: 

Napajeni ze site 

Napajeni z aku 

Pokud je nastaven nulový text, zpráva se neodesílá. Změna napájení je zaregistrována do paměti EEPROM (i 

v případě, že se zpráva neodešle). 
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3. VOLÁNÍ GSM MODULU 

 

3.1.  VOLÁNÍ ZE SÍTĚ GSM  

Pokud dojde k volání z mobilní sítě, GSM modul zkontroluje, jestli již probíhá v modulu hovor, volání do 

sítě nebo je-li aktivní spojení provolby. Pokud tomu tak je, modul hovor nepřijme. Pokud je pouze obsazena 

audio linka „A“ sběrnice, GSM modul hovor odmítne. Nastavením je možno jednoduše přesměrovat všech-

ny hovory z GSM na jedno číslo nezávisle na seznamu telefonů. Volání ze sítě GSM je registrováno v paměti 

EEPROM GSM modulu. 

4.1.1. PROVOLBA 

Dále se zjistí, je-li číslo v seznamu provolby. Takové číslo může po navázání hovoru s GSM modulem po-

mocí DTMF volat další zařízení v systému nebo ovládat relé v GSM modulu. Pokud číslo má povolenou pro-

volbu, dojde k vyzvednutí a začne se přehrávat melodie provolby (modul je příliš jednoduchý, než aby mohl 

mluvit namluvený text). Při aktivní provolbě dojde k vytvoření hovoru, a tedy dochází i k odečítání jednotek 

z karty. 

Uživatel pak pomocí tlačítek 0 až 9 na mobilním telefonu zadá číslo v rozsahu 1 až 255. Tlačítko * nuluje 

volbu. Rozsah je navíc omezen minimálním a maximálním číslem. Volání mimo hranici způsobí zvuk Chyba. 

Pokud je toto číslo rovno číslu, pod kterým je nastaveno sepnutí relé (DTMF pro relé), příslušné relé 

krátce sepne a přehraje se melodie OK. Takto je možno si zavolat na GSM modul a otevřít si bránu, projet a 

pak si bránu zase zavřít, otevřít garáž a zavřít garáž, vše na jedno volání. 

Když uživatel vytočí číslo telefonu v systému Melody, nějakou (nastavenou) dobu to trvá (aby mohl vyto-

čit i delší číslo) a pak GSM modul volá daný telefon. Pokud je telefon obsazen, GSM modul začne přehrávat 

melodii obsazeno. Volající pak může zavěsit, nebo pomocí DTMF vytočit číslo znovu. Pokud linka není obsa-

zena, ani telefon není vyvěšen a telefon začne vyzvánět, GSM modul začne generovat oznamovací tón a 

volající ho uslyší v mobilním telefonu. Pokud to nikdo nevezme, může dojít k přesměrování. Pokud telefon 

není vyzvednut do daného času (telefonem nebo GSM modulem, podle toho, který čas je kratší), dojde k 

ukončení volání a volající to může zkusit znovu. Pokud volaný v systému Melody vyzvedne domácí telefon, 

je uskutečněn hovor. Pokud je volaným v síti tablo, vyzvedne se okamžitě (pokud není obsazena linka). Na-

víc aby volající věděl, že ke spojení došlo, přehraje se melodie OK. 

4.1.2.  VOLÁNÍ 

Pokud mobilní telefon nesplňuje podmínku provolby, ale má parametr volání, je spojen s ID/číslem zaří-

zení v systému Melody (typicky Verona Melody). Pro volání ze sítě GSM se použije první přiřazené ID (jedno 

mobilní číslo může být přiřazeno k více zařízením Melody). 

Pokud je telefon obsazen, GSM modul hovor odmítne, aniž uskuteční spojení. Pokud je vše v pořádku te-

lefon začne vyzvánět. Volající má stále vyzváněcí tón generovaný ústřednou GSM mobilního operátora. 

Jakmile volající vyzvedne, GSM modul vyzvedne taky a spojení je hotovo. Pokud by došlo k nějakému pro-
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blému (například špatný signál, volající by zavěsil), GSM modul zavěsí na straně systému Melody taky. Je-li 

vše v pořádku, dojde ke spojení s telefonem. Pokud je volaným v síti tablo, vyzvedne se okamžitě (pokud 

není obsazena linka). Navíc aby volající věděl že ke spojení došlo, přehraje se melodie OK. 

4.1.3.  UKONČENÍ VOLÁNÍ  

Ukončit volání může uživatel domácího telefonu Verona Melody jeho zavěšením, případně tablo Melody 

nebo ostatní komponenty, když vyprší čas na dobu hovoru. GSM modul omezení nemá. 

4.1.4. OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ PŘ I HOVORU 

V systému Melody je možno z domácího telefonu otevírat dveře, branky nebo přepínat kamery. K tomu 

slouží akce v table. Toto podporuje i GSM modul, který převádí DTMF tónovou volbu (stisk tlačítek na mo-

bilním telefonu) do signalizace stisku tlačítek domácího telefonu. Výhodou je, že mobilní telefon má více 

tlačítek než telefon Verona Melody (6). Tablo Melody podporuje až 8 akcí, jiná (budoucí) zařízení to mohou 

mít jinak. 

Pokud je číslo relé v GSM modulu nastaveno v rozsahu 1 až 9, má před ovládáním zařízení přednost. Je 

tedy možno dovolat se na tablo a současně spínat relé v GSM modulu. Sepnutí relé je registrováno do výpi-

su v paměti EEPROM. 

4.1.5. VOLÁNÍ NA ŘÍDÍCÍ PC INTELIGENTNÍHO DOMU 

Zde je řízení plně závislé na softwarovém vybavení. Je možno realizovat rozhovor s PC podobným způso-

bem jako je tomu u různých společností nabízející služby po telefonu „stiskněte jedničku pro...“. Tak je 

možno rozsvěcet světla, řídit zabezpečení, otevírat brány apod. 

 

4.2.  VOLÁNÍ DO SÍTĚ GSM  

Uživatel volá z domácího telefonu Verona Melody nebo tabla Melody (Melody Lite) na GSM modul, který 

se chová jako domácí telefon. GSM modul obsahuje seznam povolených ID a k nim přiřazených telefonních 

čísel. Jedno ID může mít více telefonních čísel (kvůli SMS alarm), ale pro volání do sítě je použito jen první 

uvedené číslo u daného ID, které podporuje volání. Pokud číslo není nalezeno (nebo nepodporuje volání do 

GSM), vyšle modul příkaz pro zvuk chyby, což způsobí, že v telefonu přestane být vyzváněcí tón a přehraje 

se zvuk chyby. 

Pokud je číslo nalezeno, dojde k volbě GSM čísla a modul volá mobilní telefon. Nastaví se doba vyzvánění 

a čeká se na odpověď. Současně se zaregistruje odchozí hovor do paměti EEPROM. Pokud se uživatel nedo-

volá, nebo je hovor odmítnut, GSM modul vyšle domácímu telefonu (tablu) zprávu o zavěšení a zvuk chyby. 

Pokud je obsazeno, vyšle se domácímu telefonu (tablu) zpráva o obsazení a telefon (tablo) bude přehrávat 

obsazovací tón. 

Pokud volající vyzvedne, dojde ke spojení s domácím telefonem (tablem). Pokud spojení selže z nějakých 

důvodů (které by neměly nastat, ale je s nimi počítáno), je hovor ukončen. V opačném případě je uskuteč-
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něn hovor a rozsvítí se bílá LED (D9). Dále se vyšle zpráva všem zařízením o zrušení vyzvánění (telefon může 

mít nastaveno současné volání, z nichž poslední v řetězci je GSM modul). 

4.2.1. VOLÁNÍ NA ČÍSLO (ID)  GSM MODULU 

Při volání na ID číslo GSM modulu z domácího telefonu Verona Melody je GSM modulu předáno zdrojo-

vé číslo volání (ID číslo domácího telefonu), které je použito na vyhledávání v seznamu přiřazených čísel, tzn. 

že v seznamu se vyhledá odpovídající ID a pokud je mu umožněna volba „Volat“, dojde k volání na uvedené 

telefonní číslo. Pokud je v seznamu více telefonních čísel pod stejným ID, dojde k volání na první uvedené, 

které má povolenou volbu „Volat“. 

4.2.2.  VOLÁNÍ NA ALTERNATIVNÍ (ID) GSM MODULU 

Aby bylo možné z domácího telefonu Verona Melody volat na více než jedno GSM číslo, jsou zde další 

dvě alternativní ID. Pro možnost volání na alternativní číslo je nutné zadat v seznamu přiřazených čísel do 

kolonky „GSM ID“ alternativní ID číslo GSM modulu (nastavuje se v záložce „Čísla“, v systému musí být tyto 

čísla jedinečné, nesmí se shodovat se žádným ID jiného zařízení) u odpovídajícího ID domácího telefonu, u 

kterého to chcete nastavit. Při volání z domácího telefonu je nutné vytočit dané alternativní ID. 

4.2.3. VOLÁNÍ NA VIRTUÁLNÍ ČÍSLO  

Nejdříve dojde k porovnání virtuálního čísla. Pokud je číslo shodné s číslem pro GSM modul, zjistí se, zda 

je nastaveno číslo hovoru pro virtuální volání. Pokud je, použije se a volá se na něj. Pokud není nastaveno, 

volá se stejným způsobem jako při volání na číslo GSM modulu. 

4.2.4. VOLÁNÍ DO SKUPINY 

Při volání do skupiny se postupuje stejně jako při volání na jiné zařízení podporující skupiny. Hovor se 

uskuteční, až když volaný vyzvedne mobilní telefon. Hovor do GSM sítě je zrušen v okamžiku, když někdo 

jiný vyzvedne domácí telefon. 

4.2.5. ZRUŠENÍ VYZVÁNĚNÍ  

Zrušení vyzvánění nastává při po spojení se zařízením v síti systému Melody, aby ostatní zařízení už ne-

vyzváněla, protože již existuje jiné spojení. Pokud modul volá do sítě GSM, je volání zrušeno. Pokud volá 

někdo na GSM modul, je volání odmítnuto. Pokud někdo volá a zvolil provolbu a volá, je spojení rovněž 

ukončeno. 

4.2.6. UKONČENÍ HOVORU 

K ukončení hovoru může dojít zavěšením zařízení v systému Melody, mobilního telefonu nebo omeze-

ním délky hovoru v zařízení. Dále hovor ukončí jiné zařízení v systému, které má nastavenou vyšší prioritu 

volání a možnost zrušit probíhají hovor. Obecně v systému Melody má tablo vyšší prioritu než domácí tele-

fonu Verona Melody, tzn., že pokud hovoří domácí telefon a jiným domácím telefonem anebo s GSM modu-

lem (domácí telefon vyvolal hovor) a někdo volá od tabla, dojde k ukončení hovoru mezi domácími telefony 



14 

 

a také GSM modulem. V případě, že probíhá hovor mezi tablem a GSM modulem, nelze tento hovor domá-

cím telefonem shodit (má nastavenou výchozí prioritu nižší). GSM modul a tablo mají výchozí prioritu volání 

nastavenou stejnou, tzn., že jeden nemůže druhého ukončit, pokud někdo z nich vyvolal hovor. 
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4. VSTUPY GSM MODULU 

GSM modul obsahuje dva vstupy, u kterých je možno nastavit hlídání. Hlídání může být nastaveno na 

jedničku a/nebo nulu. Pro hlídání je možno zvolit akci zaslání SMS a/nebo volání a/nebo zápis do paměti 

EEPROM. Jeden vstup se jmenuje A, druhý B. Při posílání SMS je poslána uživatelská zpráva na číslo pro 

alarm: 

Vstup A vypnut 

Vstup B vypnut 

Vstup A zapnut 

Vstup B zapnut 

Zprávy jsou od sebe odděleny čárkami. Odeslání SMS je zaregistrováno do paměti EEPROM modulu. 

Při volání je voláno GSM číslo pro alarm. Po vyzvednutí je sekundu ticho, aby uživatel neslyšel vyzváněcí 

tón. Potom následují dvě pípnutí pro vstupy A a B. Vysoký tón znamená jedničku, nízký tón nulu. Potom je 

půl sekundy ticho a pak GSM modul zavěsí. 

 

5. VÝSTUPY (SPÍNACÍ RELÉ) GSM MODULU 

GSM modul obsahuje dva spínací reléové výstupy A a B. Výstupy je možno spínat pomocí SMS. Lze je tr-

vale sepnout, rozepnout, nebo vytvořit krátký spínací puls. V případě výpadku napájení (případně resetu) se 

nezapamatuje stav výstupů a výstupy se nastaví na rozepnuto. 

Výstupy lze také ovládat prozvoněním anebo voláním v provolbě. Pro aktivaci prozvoněním musí mít při-

řazené číslo aktivní příslušnou funkci. U provolby musí mít přiřazené číslo umožňovat provolbu a výstupy 

musí mít nastavené číslo v rozsahu 1 až 255. Po uskutečnění hovoru do režimu provolby stačí zvolit číslo 

vstupu a relé se na krátkou dobu sepne (0,1 až 25,5 sekund). 

Výstupy lze ovládat při hovoru s jiným zařízením systému Melody. Přiřazené číslo musí umožnit hovor a 

výstupy musí mít nastavené číslo v rozsahu 1 až 9. Stisknutím nastaveného tlačítka na telefonu dojde ke 

krátkému sepnutí relé  (0,1 až 25,5 sekund). Zpráva o stisku tlačítka se v takovém případě dále do systému 

neposílá. 
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6. PAMĚŤ GSM MODULU 

GSM modul obsahuje paměť EEPROM o kapacitě 65536 bytů. Ta se dělí na dvě části. První část o velikos-

ti 2048 bytů obsahuje doby délky hovorů a počet SMS přiřazenému k danému ID (číslu zařízení systému 

Melody). Druhá část paměti obsahuje záznamy. Každý záznam má velikost 16 bytů, tzn. kapacita je 3968 

záznamů. Záznam obsahuje číslo akce, ID zařízení, které způsobilo akci, GSM číslo nebo upřesnění příkazu. 

Do záznamů se ukládají informace, kdo volal, nebo komu bylo voláno, případně zad byla poslána SMS 

nebo spuštěn alarm. 

Vyčítání záznamů trvá přibližně 2,5minuty. Po vyčtení záznamů je možné přepnout do záložky „Přehled“, 

kde je možné si souhrnně znázornit záznamy (čas odchozích, příchozích hovorů, počet SMS) pro jednotlivé 

domácí telefony zvlášť. To lze využít pro rozpočítání peněz za platbu mobilnímu operátorovi. 
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7. KONFIGURACE POMOCÍ SMS 

Konfigurace pomocí SMS umožňuje nastavit parametry, přidávat a odstraňovat uživatele, měnit zprávy. 

Aby byla konfigurace funkční je nutno ji povolit. Pomocí DIP přepínače na DPS uvnitř GSM modulu lze zvolit 

jednu z možností (pořadí DIP 1,2): 

00 – Úplný zákaz konfigurace pomocí SMS 

01 – Konfigurace pomocí povolených telefonů (výchozí nastavení) 

10 – Konfigurace jen přes bránu Pavelek 

11 – Konfigurace povolena libovolným mobilním telefonem 

Konfigurace libovolným telefonem slouží pro prvotní nastavení po zakoupení (pokud nebylo domluveno 

a již zadáno konfigurační číslo výrobcem) bez nutnosti konfigurátoru, nebo při ztrátě konfiguračního mobil-

ního telefonu či změně SIM karty. Je však snadno zneužitelná, a proto by se toto nastavení nemělo být pou-

žíváno pro normální provoz. 

Povoleným telefonem je i telefon s GSM číslem uvedeným pro alarm. 

Konfigurace se skládá z jednotlivých konfiguračních příkazů. Příkaz nesmí být celkově delší než 200 znaků 

včetně mezer a nových řádků. Konfigurační příkazy začínají znakem „!“. Proto by znak „!“ Neměl být použí-

ván pro začátek jakýchkoli jiných příkazů GSM, aby se zabránilo případné kolizi. Příkaz může být i víceřádko-

vý, kdy každý řádek obsahuje jeden příkaz. Některé příkazy mají parametry. Parametry jsou odděleny čár-

kami. Posledním parametrem bývá často potvrzení. 

Příkaz parametr1,parametr2,...,potvrzení 

 

  KONFIGURAČNÍ SMS  

!VYMAZAT SEZNAM 

Vymaže všechna telefonní čísla ze seznamu. Parametrem je potvrzení (1 = potvrdit). 

!Vymazat seznam 

!Vymazat seznam 1 

!PRIDEJ 

Přidá telefonní číslo do seznamu přiřazených čísel. V případě, že číslo již existuje, přidá ho znovu, protože 

je možné, aby na stejné GSM čísla bylo více zařízení systému (např. Verona Melody) a naopak. 

!Pridej ID,GSM číslo,parametry,alternativní ID,potvrzení 

ID je číslo zařízení v systému (Melody), které je spojeno s daným GSM číslem. GSM číslo je ve formátu +420 

123 456 789. Může, ale nemusí obsahovat mezery. Parametry jsou: 
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A – při Alarmu odeslat SMS zprávu 

O – povolit volání do sítě GSM (Outcall) 

I – povolit volání ze sítě GSM (Incall) 

S – povolit SMS 

P – použít Provolbu 

T – řízení alarmu Telefonů 

D – povolit relé A pro DTMF, SMS a provolbu 

E – povolit relé B pro DTMF, SMS a provolbu 

V – sepnout relé A při Volání z GSM sítě 

W – sepnout relé B při Volání z GSM sítě 

U – správa Uživatelů a konfigurace 

Z – Zrušit probíhající hovor 

L – při alarmu volat 

Alternativní ID lze vybrat ze 3 možností (pokud alternativní čísla nepoužíváte, zapisujte 0): 

1. 0 pro ID GSM modulu 

2. První alternativní číslo GSM modulu 

3. Druhé alternativní číslo GSM modulu 

Potvrzení může být neuvedeno nebo 0, pak se potvrzení neposílá. 1 posílá potvrzení na konfigurační telefon 

a 2 posílá potvrzení právě přidanému uživateli (snadná kontrola). 

!Pridej 15,+420 123 456 789,AOIST,0,2 

!Pridej 125,+420123456789,PAST,99,1 

!Pridej 99,+420 123456789,IOV,6 

!ODSTRAN ID 

Odstraní uživatele ze seznamu přiřazených čísel. Parametrem je číslo zařízení v systému Melody a pří-

padně potvrzení. Pokud existuje více čísel přiřazených k ID, budou všechna odstraněna. Dalším parametrem 

je potvrzení (1 = potvrdit). 

!Odstran ID ID,potvrzeni 

!Odstran ID 26,1 

!Odstran ID 158 
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!ODSTRAN CISLO 

Odstraní GSM číslo ze seznamu přiřazených čísel. Parametrem je GSM číslo a případně potvrzení. Pokud 

existuje více ID přiřazených číslu GSM, budou všechna odstraněna. Dalším parametrem je potvrzení (1 = 

potvrdit). 

!Odstran cislo CisloGSM,potvrzeni 

!Odstran cislo +420 123 456 789,1 

!Odstran cislo +420123456789 

!ZMEN ID 

Změní číslo zařízení Melody v seznamu přiřazených čísel. Parametrem je staré ID, nové ID, případně potvr-

zení (0/1). 

!Zmen ID StaréID,NovéID,Potvrzení 

!Zmen ID 18,21,1 

!Zmen ID 207,210 

!ZMEN CISLO 

Změní číslo GSM v seznamu přiřazených čísel. Parametrem je staré číslo, nové číslo, případně potvrzení 

(0/1). 

!Zmen cislo StaréČísloGSM,NovéČísloGSM,potvrzení 

!Zmen cislo +4201234567789, +420 987 654 321, 1 

!Zmen cislo +4201234567789, +420 987 654 321 

 

!VIRTUALNI CISLO 

Nastaví GSM číslo pro virtuální číslo. Při volání na virtuální číslo v systému Melody, GSM modul bude volat 

na zde uvedené číslo. Potvrzení 1 posílá potvrzení konfiguračnímu telefonu, potvrzení 2 posílá potvrzení na 

přidané GSM číslo. 

!Virtualni cislo ČísloGSM,potvrzení 

!Virtualni cislo +420123456789,1 

!Virtualni cislo +420123456789,2 

!Virtualni cislo +420 123 456 789 

 

 



20 

 

!ALARM SMS 

Nastaví GSM číslo pro alarm od vstupů A,B GSM modulu (pokud je nastaveno i přesměrování alarmu, tak se 

přesměrují alarmy ze všech uvedených ID v seznamu přiřazených čísel s povoleným alarmem). Potvrzení 1 

posílá potvrzení konfiguračnímu telefonu, potvrzení 2 posílá potvrzení na přidané GSM číslo. 

!Alarm SMS ČísloGSM,potvrzení 

!Alarm SMS +420 123 456 789,1 

!Alarm SMS +420 123 456 789,2 

!Alarm SMS +420 123 456 789 

!ALARM TEXT 

Nastavuje text, co se vysílá při alarmu. Ignoruje čárky a parametry. Maximální délka textu je 32 znaků. Na 

konec textu je připojen text „ID=číslo“, kde číslo je ID zařízení v systému Melody. 

!Alarm text zlodeji ve dne v noci chodeji 

!PIN 

Nastaví nový PIN v GSM modulu, na SIM kartě zůstává pořád stejný PIN. Po nastavení modul vypněte a vlož-

te kartu vyžadující PIN. Pokud se PIN nastaví chybně, dojde k zablokování SIM karty. V takovém případě SIM 

kartu vyndejte a odblokujte pomocí PUK v mobilním telefonu. 

!PIN pin 

!PIN 1234 

!RELEA1 

Nastaví text pro sepnutí relé A. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!ReleA1 text 

!ReleA1 zapnout svetlo 

!RELEB1 

Nastaví text pro sepnutí relé B. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!ReleB1 text 

!ReleB1 zapnout topeni 
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!RELEA0 

Nastaví text pro vypnutí relé A. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!ReleA0 text 

!ReleA0 vypnout svetlo 

!RELEB0 

Nastaví text pro vypnutí relé B. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!ReleB0 text 

!ReleB0 vypnout topeni 

!RELEAP 

Nastaví text pro puls na relé A. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!ReleAP text 

!ReleAP otevri branu 

!RELEBP 

Nastaví text pro puls na relé B. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!ReleBP text 

!ReleBP otevri garaz 

!VSTUPA0 

Nastaví text hlášení informace o změně vstupu A do 0. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!VstupA0 text 

!VstupA0 brana zavrena 

!VSTUPB0 

Nastaví text hlášení informace o změně vstupu B do 0. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!VstupB0 text 

!VstupB0 garaz zavrena 
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!VSTUPA1 

Nastaví text hlášení informace o změně vstupu A do 1. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!VstupA1 text 

!VstupA1 brana otevrena 

!VSTUPB1 

Nastaví text hlášení informace o změně vstupu B do 1. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!VstupB1 text 

!VstupB1 garaz otevrena 

!DOTAZ NA STAV 

Nastaví text pro dotaz na stav. Text může být dlouhý maximálně 8 znaků. 

!Dotaz na stav text 

!Dotaz na stav Jak je? 

!HLIDANI 

Nastaví text pro aktivaci hlídání (zabezpečení) vstupů GSM modulu. Text může být dlouhý maximálně 8 

znaků. 

!Hlidani text 

!Hlidani hlidej 

!NAZEV VSTUPU A 

Nastaví jméno pro vstup A. Text může být dlouhý maximálně 8 znaků. 

!Nazev vstupu A text 

!Nazev vstupu A brana 

!NAZEV VSTUPU B 

Nastaví jméno pro vstup B. Text může být dlouhý maximálně 8 znaků. 

!Nazev vstupu B text 

!Nazev vstupu B garaz 
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!ZABEZPECENI1 

Nastaví text aktivace zabezpečení pro zařízení Melody v seznamu. Text může být dlouhý maximálně 16 zna-

ků. 

!Zabezpeceni1 text 

!Zabezpeceni1 Telefone hlidej 

!ZABEZPECENI0 

Nastaví text deaktivace zabezpečení pro zařízení Melody v seznamu. Text může být dlouhý maximálně 16 

znaků. 

!Zabezpeceni0 text 

!Zabezpeceni0 Telefone pohov 

!SPUST ALARM 

Nastaví text okamžitého spuštění alarmu pro zařízení Melody v seznamu. Text může být dlouhý maximálně 

16 znaků. 

!Spust alarm text 

!Spust alarm Telefone houkej 

!NAPAJENI SIT 

Nastaví text, který se zobrazuje při přepnutí napájení na síť. Funkce vyžaduje v systému záložní zdroj ZZ2010. 

Pokud zasílání této zprávy není potřeba, nastavte nulový text a zpráva se nebude zasílat. Text může být 

dlouhý maximálně 16 znaků. 

!Napajeni sit text 

!Napajeni sit Napajeni ze site 

!Napajeni sit vypne zasílání zprávy o obnovení napájení ze sítě 

!NAPAJENI AKU 

Nastaví text, který se zobrazuje při přepnutí napájení na akumulátor. Funkce vyžaduje v systému záložní 

zdroj ZZ2010. Pokud zasílání této zprávy není potřeba, nastavte nulový text a zpráva se nebude zasílat. Text 

může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!Napajeni aku text 

!Napajeni aku Provoz z AKU 

!Napajeni aku vypne zasílání zprávy o obnovení napájení ze sítě 
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!PRESMEROVANI1 

Nastaví text povolení přesměrování pro telefony v seznamu. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!Presmerovani1 text 

!Presmerovani1 Presmerovani ZAP 

 

!PRESMEROVANI0 

Nastaví text zákaz přesměrování pro telefony v seznamu. Text může být dlouhý maximálně 16 znaků. 

!Presmerovani0 text 

!Presmerovani0 Presmerovani VYP 

 

!ZAPISEE 

Jedná se o zápis do paměti EEPROM, proto buďte obezřetní s používáním tohoto příkazu.  

!Zapis EE Adresa,data 

!Zapis EE 17,5 nastaví DTMF číslo na hodnotu 5 pro sepnutí relé A 

 

 

Vybrané hodnoty pro nastavení vstupů a výstupů: 

Adresa Hodnota (výchozí) Popis nastavení (součtem hodnot lze kombinovat nastavení) 

17 0 DTMF číslo pro sepnutí relé A (0 nefunguje) 

18 0 DTMF číslo pro sepnutí relé B (0 nefunguje) 

19 0 Konfigurace vstupu A (hodnota – nastavení) 
1 – SMS při změně vstupu do logické 0 
2 – SMS při změně vstupu do logické 1 
4 – volání při změně vstupu do logické 0 
8 – volání při změně vstupu do logické 1 
16 – zapisovat změny vstupu A do záznamů 

20 0 Konfigurace vstupu B (hodnota – nastavení) 
1 – SMS při změně vstupu do logické 0 
2 – SMS při změně vstupu do logické 1 
4 – volání při změně vstupu do logické 0 
8 – volání při změně vstupu do logické 1 
16 – zapisovat změny vstupu B do záznamů 

21 10 Čas sepnutí relé [data 10 = 0,1s; data 120 = 1,2s] 
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26 0 Konfigurace relé A (hodnota – nastavení) 
1 – vypnout relé při změně vstupu A do 0 
2 – zapnout relé při změně vstupu A do 1 
4 – vypnout relé při změně vstupu B do 0 
8 – zapnout relé při změně vstupu B do 1 
16 – sepne relé A po dobu „čas sepnutí relé“ 
32 – Invertovat logiku vstupu A 
64 – Invertovat logiku vstupu B 

27 0 Konfigurace relé B (hodnota – nastavení) 
1 – vypnout relé při změně vstupu A do 0 
2 – zapnout relé při změně vstupu A do 1 
4 – vypnout relé při změně vstupu B do 0 
8 – zapnout relé při změně vstupu B do 1 
16 – sepne relé A po dobu „čas sepnutí relé“ 
32 – Invertovat logiku vstupu A 
64 – Invertovat logiku vstupu B 

U konfigurace vstupů a výstupů lze jednotlivé hodnoty kombinovat jejich součtem.  Změna vstupů se posílá 

na GSM číslo uvedené v „GSM číslo pro alarm“. Aby mohlo docházet k posílání SMS/volaní při změně vstupu, 

musí se nejprve povolit jejich hlídání (viz kapitola 2.1.5. „Hlídání vstupů A, B GSM modulu“ str. 7). 

Příklad 1: Nastavení Vstupu A (adresa 20) tak, aby při změně vstupu A do logické 0 poslal SMS (hodnota  1) 

a současně zavolal (hodnota 4) na „GSM číslo pro alarm“: 

!Zapis EE 19,5 

 

Příklad 2: Nastavení Vstupu A (adresa 19) tak, aby poslal SMS při změně vstupu A do logické 1 (hodnota 1) i 

do logické 0 (hodnota 2) na „GSM číslo pro alarm“ a zároveň změnu zapsal do záznamu (parametr 64): 

!Zapis EE 19,67 

 

Příklad 3: Nastavení Relé A (adresa 26) tak, aby se sepnulo při změně vstupu A do logické 1 (hodnota 2) a 

zároveň rozepnulo při změně vstupu B do logické 1 (hodnota 8): 

!Zapis EE 20,10 

 

Příklad 4: Nastavení Relé B (adresa 27) tak, aby se sepnulo po dobu 1sekundy při změně vstupu A do logické 

0 (hodnota 0): 

!Zapis EE 27,2  

!Zapis EE 21,100 nastavení doby sepnutí relé 1s 

 

 


