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MANUAL DE UTILIZARE ESIM264 
RESPECTĂ CERINŢELE EN 50131-1 NIVEL 2, CLASA II 

 
Manual de utilizare v2.1 
Valabil pentru modelul ESIM264 v7.11.18 şi cele mai recente 
 
Instrucţiuni de siguranţă 
Vă rugăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni de siguranță pentru securitatea 
operatorilor și a persoanelor din jur: 
• Sistemul de alarmă și management GSM ESIM264 (denumit inclusiv sistem de alarmă, 
sistem sau dispozitiv) are încorporat un aparat de emisie-recepție radio care funcționează în 
benzile GSM 850/900/1800/1900. 
• NU folosiți sistemul în cazul în care se pot produce interferențe cu alte dispozitive și poate 
apare un posibil pericol. 
• NU folosiți sistemul împreună cu dispozitive medicale. 
• NU folosiți sistemul în medii periculoase. 
• NU expuneți sistemul la umiditate ridicată, medii chimice sau șocuri mecanice. 
• NU încercați să reparați singuri sistemul. 
• Eticheta cu datele de sistem este aplicată în partea de jos a dispozitivului. 
 
 Sistemul de alarmă GSM ESIM264 este un dispozitiv care se montează în zone cu 
acces limitat. De orice reparații la sistem se va ocupa doar personalul calificat și instruit cu 
privire la normele de siguranță. 
 Sistemul se alimentează la curent continuu, de maxim 16-24V 50 Hz ~1.5A sau 18-
24V 50 Hz ~1.5A. Sursa de alimentare trebuie să fie conformă standardului LST EN 60950-1 
și să fie plasată într-o zonă accesibilă lângă dispozitiv. La cuplarea sistemului, schimbarea 
locației bornelor polare nu are nici un efect.  
 Orice dispozitive suplimentare conectate la sistemul ESIM264 (calculator, senzori, 
relee, etc.) trebuie să fie conforme cu standardul LST EN 60950-1. 
 Blocul de alimentare de la rețea poate fi conectat la rețeaua de curent alternativ doar 
în camera de instalare prevăzută cu un întrerupător de circuit de bipolar care asigură 
deconectarea în caz de scurtcircuit sau supratensiune. Pe poziția deschis, întrerupător de 
circuit trebuie să aibă o distanță între conexiuni de peste 3mm, la un curent de deconectare de 
5A. 
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 Alimentarea la rețea și bateria de rezervă trebuie decuplate înainte de începerea 
lucrărilor de instalare sau reglaj. Nu se vor derula operațiuni de instalare sau mentenanță în 
condiții de vreme nefavorabilă. 
 Bateria de rezervă trebuie cuplată astfel încât, în caz de avarie, să se deconecteze doar 
una din bornele bateriei. Se va acorda o atenție sporită atunci când se conectează borna 
pozitivă și borna negativă a bateriei. NU este permisă schimbarea polilor. 
 Pentru a evita pericolul de incendiu sau explozie, sistemul trebuie folosit doar cu 
bateria de rezervă aprobată. 
 Dispozitivul este complet scos de sub tensiune atunci când se deconectează circuitul 
bipolar de la blocul de rețea și se decuplează cablul de conectare al bateriei de rezervă. 
Siguranța de tip F1 – Cu ardere înceată 3A. Siguranțele de înlocuire trebuie să fie exact ca 
cele indicate de producător. 
 Dacă folosiți un calculator din clasa I de securitate pentru setarea parametrilor, trebuie 
să faceți împământare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marcajul WEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice) de pe acest produs (vezi 
stânga) sau documentația acestuia indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu 
gunoiul menajer. Pentru a preveni un posibil pericol pentru sănătatea umană și/sau pentru 
mediul înconjurător, produsul trebuie aruncat la sau conform unei proceduri de reciclare 
sigură, aprobată, nedăunătoare mediului. Pentru mai multe informații privind aruncarea 
corectă a acestui produs, contactați furnizorul sistemului sau autoritatea locală competentă 
din zona dumneavoastră. 
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Limitarea răspunderii 
Cumpărătorul este de acord că sistemul reduce riscul de incendiu, furt, tâlhărie sau alte 
pericole, dar nu și o garanție că astfel de evenimente nu se vor întâmpla. 
 
“ELDES UAB” nu-și asumă răspunderea privind pierderile personale sau materiale sau 
veniturile neîncasate în timpul utilizării acestui sistem. Răspunderea “ELDES UAB” va fi 
limitată la valoarea sistemului achiziționat. “ELDES UAB” nu este afiliată vreunui furnizor 
de telefoane mobile și nu răspunde pentru calitatea serviciilor de telefonie mobilă. 
 
Garantia producătorului 
Sistemul este livrat cu o garanție de 24 de luni din partea producătorului “ELDES UAB”. 
Perioada de garanție începe din ziua în care utilizatorul final achiziționează sistemul. 
Garanția este valabilă doar dacă sistemul a fost folosit conform destinației, cu respectarea 
tuturor instrucțiunilor din acest manual și în condițiile de funcționare indicate. Chitanța va fi 
păstrată ca dovadă a datei de cumpărare. Garanția va fi anulată în cazul în care sistemul este 
expus la șocuri mecanice, substanțe chimice, umiditate ridicată, lichide, medii corozive și 
periculoase sau alți factori de forță majoră. 
 
Suportul tehnic 
Dacă aveți nevoie de mai multe detalii privind sistemul sau în caz de defectare a sistemului, 
contactați instalatorul sistemului de alarmă. 
 
Despre acest Manual 
Acest material descrie configurația de bază și modul de folosire a sistemului de alarmă 
ESIM264. Este foarte important să citiți manualul înainte de a începe să folosiți sistemul. 
 
Pachetul de livrare 
1. ESIM264 ................................. cant. 1 
2. Microfon.................................. cant. 1 
3. Antena SMA............................ cant. 1 
4. Conector baterie de rezervă…. cant. 1 
5. Manual de Utilizare................. cant. 1 
6. Rezistor 5,6kΩ......................... cant. 6 
7. Rezistor 3,3kΩ......................... cant. 6 
 
NOTĂ: Pentru detalii complete despre configurare și comenzi, vezi manualul de instalare a 
sistemului ESIM264, disponibil pe www.eldes.lt/en/download 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Cuprins 
 

1. Informații generale..................................................................................................... 6 
1.1 Scurtă prezentare a definițiilor principale............................................................................6 
1.2 Prezentarea tastaturii EKB2.................................................................................................7 
1.3 Prezentarea tastaturii EKB3.................................................................................................8 
1.4 Partiții ................................................................................................................................10 
 
2. Specificații tehnice ............................................................................................................ 10 
2.1 Caracteristici electrice și mecanice....................................................................................10 
2.2 Funcțiile unității principale, a LED-urilor și conectorului................................................11 
2.3 Schemele de cablare...........................................................................................................13 
2.3.1 Cablarea generală......................................................... ..................................................13 
2.3.2 Tipuri de conexiuni pe zone........................................................................................... 14 
 
3. Configurare de bază și utilizare ..................................................................................... 14 
3.1 Setarea datei și orei........................................................................................................... 15 
3.2. Armarea și dezarmarea sistemului și oprirea alarmei...................................................... 15 
3.2.1 Armarea, dezarmare și dezactivare alarmă prin apel telefonic...................................... 16 
3.2.2 Armare prin mesaj SMS................................................................................................. 16 
3.2.3 Dezarmare și oprirea alarmei prin mesaj SMS.............................................................. 17 
3.2.4 Armare cu ajutorul tastaturii EKB2/EKB3 ................................................................... 17 
3.2.5 Dezarmare și oprirea alarmei cu tastatura EKB2/EKB3 ...............................................18 
3.2.6 Armare cu ajutorul butonului iButton®......................................................................... 18 
3.2.7 Dezarmare și oprirea alarmei din butonul iButton®...................................................... 18 
3.2.8 Armare din cheia electronică EWK1 ............................................................................. 19 
3.2.9 Dezarmare și oprirea alarmei cu cheia………...................................................…….... 20 
3.3 Activarea modului STAY.................................................................................................. 21 
3.3.1 Armare manuală din tastatura EKB2 în modul STAY ...................................................21 
3.4 Semnale vizuale alarmă și vizualizarea zonelor / protecțiilor tamper încălcate............... 22 
3.5 Anularea și reactivarea zonei încărcate............................................................................. 24 
3.6 Vizualizarea informațiilor de sistem................................................................................. 25 
3.7 Gestionarea informații de sistem periodice....................................................................... 25 
3.8 Vizualizarea informațiile despre Zone și PGM............................................................... .26 
3.9 Gestionarea datelor despre temperatură............................................................................ 27 
3.10 Indicații de depanare....................................................................................................... 28 
3.11 Aparatura electrică de control......................................................................................... 29 
3.12 Pornirea / oprirea aparaturii electrice pe perioadă determinată....................................... 30 
 
4. Dacă sistemul de alarmă este conectat la stația de monitorizare................................. 31 
 
Drepturi de autor © “ELDES uAB”, 2012. Toate drepturile rezervate. Nu este permisă 
copierea și distribuirea informațiilor din acest document sau transmiterea către un terț fără 
acordul scris prealabil din partea “ELDES UAB”. “ELDES UAB” își rezervă dreptul de a 
actualiza sau modifica acest document și/sau produsele aferente fără preaviz. “ELDES UAB” 
declară prin prezentul că acest sistem de alarmă și management GSM ESIM264 respectă 
cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directiva 1999/5/EC. Puteți consulta 
Declarația de Conformitate pe www.eldes.lt. 
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 Informatii generale 
 
 ESIM264 este un sistem de alarmă conceput pentru locuințe private, cabane, case de 
țară, garaje, depozite și alte construcții și are și o funcție de cuplare/decuplare a aparaturii 
electrice prin mesaj SMS și din tastatura sistemului de alarmă. Acest sistem de alarmă este 
eficient și foarte ușor de folosit. 
 Sistemul este alcătuit din: 
• Dispozitivul de alarmă ESIM264 ; 
• Până la 4 tastaturi EKB2/EKB3; 
• Senzori cu și/sau fără cablu: senzori de mișcare, senzori magnetici pentru uși, senzori de 
fum, etc.; 
• Alte dispozitive: sirene de interior / exterior, instalație de încălzire, instalație de iluminat, 
porți, etc. 
 
Pentru mai multe detalii privind sistemul ESIM264, vă rugăm să vă consultați cu instalatorul 
sistemului de alarmă. 
 
1.1 Scurtă descriere a definițiilor principale 
 
Tabelul de mai jos explică definițiile principale întâlnite în acest manual de utilizare. 
 
 
Definitie  Descriere 
Sistem: sistem de alarma Dispozitivul ESIM264 
SMS Mesaj scurt de tip text 
Tastatura Dispozitiv cu taste care permit configurarea sistemului si 

lansarea comenzilor, precum si vizualizarea zonelor incalcate si 
defectiunilor sistemului 

EKB2 Model de tastatura LCD 
EKB3 Model de tastatura LED 
Telefonul utilizatorului: 
Utilizator 

Numar de telefon al utilizatorului prin care se pot lansa comenzi 
catre sistem 

Telefonul sistemului Numar de telefon alocat cartelei SIM introduse in dispozitivul 
ESIM264 

Parola utilizatorului Combinatie de 4 cifre care permit armarea/dezarmarea 
sistemului din tastatura 

iButton® Buton mic din metal care contine un cod unic de identificare 
pentru armare/dezarmare sistem 

Zona Intrare de armare/dezarmare pentru conectarea senzorilor prin 
cablu sau fara cablu 

Iesire PGM Iesire a sistemului de alarma pentru conectarea aparaturii 
electrice (incalzire, iluminat, porti etc.) 

Partitie Sectiune care imparte un sistem de alarma in partitii 
independente din punct de vedere al software-ului 
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1.2 Prezentarea tastaturii EKB2 
 
EKB2 este o tastatură de tip LCD destinată folosirii la sistemele de alarmă ESIM264. 
 

 
 
Mesajele si pictogramele principale 
 
Pictograma/mesaj Descriere 
24 ALARM Zona 24 H incalcata. 
FIRE ALARM Zona Fire (incendiu) incalcata. 
TAMPER ALARM Zona Tamper (protectie carcasa) incalcata. 
READY Sistemul este gata de armare. 
NOT READY Sistemul nu este gata de armare-una sau mai multe zone/contacte 

incalcate. 
ARMED Sistemul este armat (functie optionala). 
STAY Modul Stay activat. 
BYP Una sau mai multe zone ignorate. 
TBL Una sau mai multe defectiuni existente. 

 
Zona de Temporizare (Delay) incalcata daca sistemul este dezarmat. 

 Numaratoare de temporizare Iesire (Exit) initiata. 
 

 Sistemul este armat , iar meniul este blocat. 
 Sistemul este dezarmat, iar meniul deblocat. 

+MOD 
CONFIGUR 

Mod Configurare (Configuration) activat. 

ALARMA 
EFRACTIE 

Zonele Delay, Instant sau Follow (Urmator) inculcate cand sistemul 
este armat. 

 
 
 
 Monitorul LCD EKB2 are rolul de a afișa mesajele și alertele privind starea 
sistemului de alarmă. Mesajul READY (PREGĂTIT) este afișat pe monitor atunci când nu 
există zone încălcate sau nu s-au produs defecțiuni, iar sistemul este gata de armare. Mesajul 
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NOT READY(NEPREGĂTIT) (și TBL) se afișează atunci când există o zonă încălcată sau 
defecțiuni ale sistemului. Sistemul de alarmă nu poate fi armat decât atunci când se 
remediază defecțiunile sau zona încălcată (zonele încălcate) sunt reactivate, ignorate sau 
configurate pentru funcționare în modul Force (Forțat). Mai jos sunt date câteva defecțiuni 
care permit totuși armarea sistemului: 
• probleme la bateria de rezervă; 
• defectarea blocului de rețea; 
• neconfigurarea datei și orei; 
• probleme de conexiune GSM. 
 
Indicația audio 
Dispozitivul de alarmă încorporat emite două tipuri de semnale – trei sunete scurte și un 
sunet lung. Cele trei sunete scurte indică faptul că s-a făcut configurarea completă, iar un 
sunet lung – configurare incompletă. În plus, mini-alarma emite sunete scurte continue atunci 
când se declanșează alarma. 
 
Indicația vizuală 
Tastatura EKB2 poate fi folosită chiar și în condiții de întuneric deoarece ecranul LCD și 
tastatura sunt luminate continuu. În cazul declanșării alarmei, crește luminozitatea tastaturii 
și rămâne astfel până la dezarmarea sistemului. Gradul de iluminare scade după 3 minute de 
la ultima atingere a unei taste cât timp sistemul este dezarmat. 
 
1.3 Prezentarea tastaturii EKB3 
EKB2 este o tastatură de tip LED destinată folosirii la sistemele de alarmă ESIM264. 
 
Funcțiile LED 
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Funcțiile tastelor 
 

 
 
 Indicatorul LED verde READY arată că nu există zone încălcate sau defecțiuni la 
sistem și că sistemul este gata de armare. 
 Indicatorul LED SYSTEM se aprinde sau clipește intermitent în caz de încălcare a 
zonei sau de producere a unor defecțiuni la sistem. 
 Sistemul de alarmă nu poate fi armat decât atunci când se remediază defecțiunile sau 
zona încălcată (zonele încălcate) sunt reactivate, ignorate sau configurate pentru funcționare 
în modul Force (Forțat). Mai jos sunt date câteva defecțiuni care permit totuși armarea 
sistemului: 
• probleme la bateria de rezervă; 
• defectarea blocului de rețea; 
• neconfigurarea datei și orei; 
• probleme de conexiune GSM. 
 
Indicația audio 
Dispozitivul de alarmă încorporat emite două tipuri de semnale – trei sunete scurte și un 
sunet lung. Cele trei sunete scurte indică faptul că s-a făcut configurarea completă, iar un 
sunet lung – configurare incompletă. În plus, mini-alarma emite sunete scurte continue atunci 
când se declanșează alarma. 
 
Indicația vizuală 
Tastatura EKB3 poate fi folosită chiar și în condiții de întuneric deoarece ecranul LCD și 
tastatura sunt luminate continuu. În cazul declanșării alarmei, crește luminozitatea tastaturii 
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și rămâne astfel până la dezarmarea sistemului. Gradul de iluminare scade după 3 minute de 
la ultima atingere a unei taste cât timp sistemul este dezarmat. 
 
1.4 Partiții 
Sistemul dvs. de alarmă poate fi împărțit în 2 partiții: partiția 0 și partiția 1. Fiecare partiție 
funcționează independent de cealaltă, prin urmare împărțirea sistemului în partiții permite 
folosirea unei unități de alarmă pentru 2 zone protejate, de exemplu biroul și depozitul, casa 
și garajul. La setarea implicită, sistemul NU este divizat în 2 partiții, toate numerele de 
telefon ale utilizatorului, tastaturile, butoanele iButton® și zonele fiind alocate partiției 0. 
 
2. Specificații tehnice 
2.1 Caracteristici electrice și mecanice 
 

Caracteristici electrice si mecanice  
Alimentare 16-24V 50 Hz ~1.5A max / 18-24V 1,5A 

max 
Curent în modul Standby fără senzori 
exteriori și tastatură 

Până la 80mA 

Tensiune și capacitate recomandată baterie 
de rezervă 

12V; 1,3-7Ah 

Tip de baterie de rezervă recomandată Plumb-acid 
Curent maxim pentru încărcarea bateriei 900mA 
Frecvență modem GSM 850/900/1800/1900MHz 
Tip de cablu pentru conectarea antenei GSM Cablu ecranat 
Număr de Zone pe Tastatură 6 (mod ATZ: 12) 
Rezistență nominală pe zonă 5,6kΩ (mod ATZ: 5,6kΩ și 3,3kΩ) 
Număr de ieșiri PGM pe tastatură 4 
Circuit C1-C4 ieșire PGM Ieșire colector deschis. 

Ieșire devine COM când este activată. 

 
Valori maxime de comutație ieșire PGM Tensiune – 30V; Curent – 100mA; 
BELL: Ieșire sirenă la activare Conectată la COM 
BELL: Curent maxim ieșire sirenă 500mA 
BELL: Lungime maximă cablu pentru 
cuplarea sirenei 

Maxim 30 m 

BELL: Tip de cablu pentru conectarea sirenei neecranat 
AUX: Tensiune alimentare pentru echip. aux. 13,8V DC 
AUX/BELL: Curent cumulat maxim pt. 
echip. aux. și sirenă 

1A 

AUX: Lungime maximă cablu pentru cuplare 
echip.aux. 

Maxim 100 m 

AUX: Tip de cablu pentru cuplare echip.aux. neecranat 
BUZ: Curent maxim mini-alarmă 150mA 
BUZ: Tensiune de alimentare mini-alarmă 5V DC 
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BUZ :Tip de cablu pentru conectare mini-
alarma 

neecranat 

Dimensiuni 140x100x18mm 
Domeniul temperaturii de functionare -20...+550C 
Model de senzor de temperatura suportat Maxim®/Dallas® DS18S20, DS18B20 
DATA: Lungime maxima cablu pentru 
comunicatie 1-Wire® 

Maxim 30 m 

DATA: Tip de cablu de comunicatie  1-
Wire® 

neecranat 

Model de buton iButton® suportat Maxim®/Dallas® DS1990A 
Numarul maxim de tastaturi permise 4 x EKB2 / EKB3 
Y/G: Lungime maximă cablu pentru 
magistrala RS485 

Maxim 100 m 

Y/G : Tip de cablu pentru magistrala RS485 neecranat 
MIC : Lungime maxima cablu pentru 
conectare microfon 

Maxim 2 m 

MIC: Tip de cablu pentru conectare microfon neecranat 
Frecvență emițător-receptor wireless  868 Mhz 
Raza de acțiune wireless* Maxim 30 m în interior; maxim 150 m în 

exterior 
Număr maxim de dispozitive wireless 
suportate* 

16 

Jurnalul de evenimente 500 evenimente 
Numărul maxim de zone suportate 44 
Numărul maxim de ieșiri PGM suportate 44 
Tip de cablu pentru conectare zone și ieșiri 
PGM 

neecranat 

Comunicații SMS, voce. Rețea GPRS, RS485, CSD 
Protocoale suportate Ademco Contact ID®, 4+2, EGR100, 

Kronos 
 

*doar pentru sistemul ESIM264 cu modul EWT1 
 
2.2 Funcții unitatea centrală, LED și conector 
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Funcțiile indicatorilor LED 
NETWOR Putere semnal rețea GSM 
C2, C1 Stare / pornit/oprit ieșire PGM C1, C2 
Z1 Stare zona Z1 – alarmă/revenire (ATZ: Z1, Z7) 
Z2 Stare zona Z2 – alarmă/revenire (ATZ: Z2, Z8) 
Z3 Stare zona Z3 – alarmă/revenire (ATZ: Z3, Z9) 
Z4 Stare zona Z4 – alarmă/revenire (ATZ: Z4, Z10) 
Z5 Stare zona Z5 – alarmă/revenire (ATZ: Z5, Z11) 
Z6 Stare zona Z6 – alarmă/revenire (ATZ: Z6, Z12) 
PWR Stare alimentare 
STATUS Stare micro-controller 
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2.3 Scheme de cablare 
2.3.1 Cablaj general 
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2.3.2 Tipuri de conexiuni pe zone 
 

 
 
3. Configurația de bază și utilizarea sistemului 
ATENTIE: Modul de configurare a sistemului, descris în acest capitol, se bazează pe 
valorile parametrilor impliciți ai sistemului. 
Instalatorul sistemului de alarmă poate schimba aceste valori. Pentru mai multe detalii, 
contactați instalatorul sistemului. 
Acest capitol oferă o descriere a configurației de bază și a modului de utilizare a 
sistemului de alarmă ESIM264, prin metodele de mai jos: 
• Mesaj SMS; 
• Apel telefonic; 
• Tastatură EKB2; 
• Tastatură EKB3; 
• Butonul electronic iButton®. 
 
SMS - Pentru a configura și controla sistemul prin mesaje SMS, trimiteți comanda text la 
numărul de telefon al sistemului ESIM264 de pe unul din numerele de telefon prestabilite 
de utilizator. În acest manual de utilizare, simbolul ”_” reprezintă un caracter cu spații. 
Fiecare simbol ”_” trebuie înlocuit de un singur caracter cu spații. Nu trebuie lăsate spații 
sau alte caractere inutile la începutul și la sfârșitul mesajului. XXXX – parola SMS de 4 
cifre setată de instalatorul sistemului de alarmă. 
 
EKB2 - Configurarea și controlul sistemului de alarmă din tastatura EKB2 se realizează 
prin navigarea prin lista de meniuri afișată pe ecranul LCD. Pentru a naviga printre 
meniuri, folosiți tastele ↓, ↑ pentru a selecta meniul dorit și apăsați tasta OK pentru a 
deschide opțiunea aleasă. Pentru a introduce o valoare, folosiți tastele 0... 9 și apăsați OK 
pentru a confirma valoarea sau anulați/reveniți la secțiunea de meniu anterioară apăsând 
tasta ←. Valoarea poate fi introdusă direct apăsând tastele 0... 9 după ce ați selectat 
opțiunea dorită. EKB2 are un meniu circular, prin urmare ultima secțiune din lista de 
meniuri va reveni la capul listei dacă apăsați tasta ↓. În acest manual de utilizare, 
directorul de meniuri este afișat la vederea de tip “arbore”, începând cu ecranul principal. 
În acest manual de utilizare, parametrii valabili și domeniile acestora sunt afișate în 
paranteze pătrate. 
 
EKB3 - Configurarea și controlul sistemului de alarmă din tastatura EKB3 se realizează 
prin tastarea unei comenzi de configurare valabilă din tastele 0... 9 și apăsarea tastei [#] 
pentru confirmare. O parte din comenzi necesită și folosirea tastelor [BYPS], [CODE] și 
[STAY]. Structura unei comenzi de programare standard este o combinație de cifre. În 
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acest manual de utilizare, parametrii valabili și domeniile acestora sunt afișate în 
paranteze pătrate. 

3.1 Setarea datei și orei 
 
NOTĂ: Atunci când sistemul de alarmă este conectat la o stație de monitorizare, data și ora 
se setează automat. Sistemul găsește singur această dată la stația de monitorizare. 
 

1. Trimiteți următorul mesaj SMS la numărul de telefon alocat sistemului de alarmă 
ESIM264: 

 
Text SMS: 
XXXX_YYYY.MM.DD_HR:MN 
Valoare: YYYY– an; MM – lună, domeniul de selecție – [01... 12]; DD – 
ziua, domeniul - [01... 31]; HR – ore, domeniul – [00... 23], MN – minute, 
domeniul – [00... 59]; 
Exemplu: 1111_2011.12.15_13:45 
 

2. Sistemul va trimite o confirmare printr-un mesaj text la numărul de telefon de pe care 
s-a trimis mesajul SMs, după setarea datei și orei. 

 
EKB2 - Navigați pe următoarea cale de meniu folosind tastele OK și tastele cu săgeți și 
introduceți data și ora din tastele numerice: 
Cale meniu: 
OK → DATE/TIME SET → [YYYY-MM-DD_HR:MN] 
Valoare: YYYY– an; MM – lună, domeniu selecție – [01... 12]; DD – zi, domeniul - [01... 
31]; 
HR – ore, domeniul – [00... 23], MN – minute, domeniul – [00... 59]; 
Exemplu: 2011-12-15 13:45 
 
3.2. Armarea și dezarmarea sistemului și oprirea alarmei 
 Înainte de a arma sistemul, închideți toate ușile și ferestrele din aria protejată și ieșiți 
din câmpul de detectare a mișcării. 
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3.2.1 Armarea și dezarmarea sistemului și oprirea alarmei prin apel telefonic 
ATENTIE: Utilizatorul va părăsi zona protejată înainte de a arma sistemul prin apel 
telefonic. 
 
1. Pentru a arma sistemul, dezarmați-l mai întâi sau opriți alarma, dați un telefon pe numărul 
alocat sistemului de alarmă, pe oricare din cele cinci numere prestabilite de utilizator. Apelul 
telefonic este gratuit deoarece sistemul îl respinge și execută armarea și dezarmarea 
sistemului. La armare, sistemul respinge apelul după ce sună de două ori, iar la dezarmare - 
sistemul respinge apelul telefonic imediat. 
2. După armarea sau dezarmarea reușită a sistemului, acesta va trimite un mesaj SMS de 
confirmare la numărul de pe care s-a efectuat apelul. 
 

 
3. La încercarea de a arma sistemul în caz de zonă încălcată/ tentativă de desfacere/smulgere 
carcasă (protecție tamper), sistemul va trimite un mesaj cu zona încălcată/ numărul 
dispozitivului. Pentru mai multe detalii, citiți capitolul 2.5 Ignorarea și reactivarea zonei 
încălcate. 

 
 

3.2.2.Armarea sistemului prin mesaj SMS 
 
1. Părăsiți zona protejată. 
2. Pentru a arma sistemul, trimiteți următorul mesaj SMS pe numărul de telefon al sistemului 
de pe oricare din cele cinci numere de telefon prestabilite pentru utilizator: 
Text SMS: 
XXXX_ARM1sau XXXX_ARM2sau XXXX_ARM1,2 
Valoare: 1 – partiție 0; 2 – partiție 1; 1,2 – ambele partiții 
Exemplu: 1111_ARM1 
3. După armarea cu succes a sistemului, acesta va trimite un mesaj scris de confirmare pe 
numărul de telefon de pe care s-a trimis mesajul. 
 

 
 



 17

4. La încercarea de a arma sistemul în caz de zonă încălcată/ tentativă de desfacere/smulgere 
carcasă (tamper), sistemul va trimite un mesaj cu zona încălcată/ numărul dispozitivului. 
Pentru mai multe detalii, citiți capitolul 2.5 Ignorarea și reactivarea zonei încălcate. 
 
 3.2.3 Dezarmarea sistemului și oprirea alarmei printr-un mesaj SMS 
 
1. Sistemul va începe numărătoarea Entry Delay (Temporizare Intrare) (setare implicită – 15 
secunde) după ce utilizatorul a pătruns în zona protejată. Numărătoarea Entry Delay lasă timp 
utilizatorului să introducă o parolă valabilă înainte de a se declanșa alarma. 
2. Pentru a dezarma sistemul sau opri alarma, trimiteți următorul mesaj SMS pe numărul de 
telefon al sistemului de pe oricare din cele cinci numere de telefon prestabilite pentru 
utilizator: 
SMS text: 
XXXX_DISARM1sau XXXX_DISARMsau XXXX_DISARM1,2 
Valoare: 1 – partiție 0; 2 – partiție 1; 1,2 – ambele partiții 
Exemplu: 1111_DISARM1 
 
După dezarmarea reușită a sistemului, acesta va trimite un mesaj SMS de confirmare la 
numărul de pe care s-a trimis mesajul. 
 

 
 
3.2.4 Armarea sistemului folosind tastatura EKB2/EKB3 
 
1. Sistemul va iniția numărătoarea Entry Delay (Temporizare Intrare) (setare implicită – 15 
secunde) după ce utilizatorul pătrunde în zona protejată. Numărătoarea Entry Delay lasă timp 
utilizatorului să introducă o parolă valabilă înainte de a se declanșa alarma. 
2. Pentru a dezarma sistemul au opri alarma, introduceți oricare din cele 10 parole de 4 cifre 
disponibile folosind tastele numerice: 
 

 
 
3. După dezarmarea reușită a sistemului, acesta va trimite un mesaj SMS de confirmare la 
numărul de telefon Utilizator 1(setare implicită). 
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3.2.6 Armarea din butonul iButton® 
 

1. Pentru a arma sistemul, apăsați cititorul butonului iButton® de pe oricare din cele 5 
butoane 5 iButton®: 

 

 
2. Sistemul va iniția numărătoarea Exit Delay (Temporizare Ieșire) (setare implicită – 15 
secunde) pentru a lăsa timp utilizatorului să părăsească zona protejată. Numărătoarea este 
anunțată prin sunete scurte emise de mini-alarma ESIM264 (dacă există). 
3. După armarea cu succes a sistemului, acesta va trimite un mesaj scris de confirmare la 
numărul de telefon Utilizator 1(setare implicită). 
 

 
 
3.2.7 Dezarmarea sistemului și oprirea alarmei folosind butonul electronic iButton® 
 
1. Sistemul va iniția numărătoarea Entry Delay (Temporizare Intrare) (setare implicită – 
15 secunde) după ce utilizatorul pătrunde în zona protejată. Numărătoarea Entry Delay 
lasă timp utilizatorului să introducă o parolă valabilă înainte de a se declanșa alarma. 
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2. Pentru a dezarma sistemul sau opri alarma, apăsați cititorul de butoane iButton® de pe 
oricare din cele 5 butoane iButton® : 

 
3.După dezarmarea cu succes a sistemului, acesta va trimite un mesaj scris de confirmare 
la numărul de telefon Utilizator 1(setare implicită). 
 

 
 
3.2.8 Armarea sistemului folosind cheia electronică wireless EWK1 
 

1. Pentru a arma sistemul, apăsați 1 din cele 4 butoane EWK1 (setare implicită – butonul) 
configurat pentru armarea sistemului de alarmă. 
 

 
 
2. Sistemul va iniția numărătoarea Exit Delay (Temporizare Ieșire) (setare implicită – 15 
secunde) pentru a lăsa timp utilizatorului să părăsească zona protejată. 
3. După armarea cu succes a sistemului, acesta va trimite un mesaj scris de confirmare la 
numărul de telefon Utilizator 1(setare implicită). 
 
 
 



 20

 

 
 
3.2.9 Dezarmarea sistemului și oprirea alarmei cu cheia electronică EWK1 Wireless 
 
1. Sistemul va iniția numărătoarea Entry Delay (Temporizare Intrare) (setare implicită – 
15 secunde) după ce utilizatorul pătrunde în zona protejată. Numărătoarea Entry Delay 
lasă timp utilizatorului să introducă o parolă valabilă înainte de a se declanșa alarma. 
2. Pentru a dezarma sistemul sau opri alarma, apăsați 1 din cele 4 butoane EWK1 (setare 
implicită – butonul ) configurat pentru dezarmarea sistemului de alarmă 
 

 
 
3.După dezarmarea cu succes a sistemului, acesta va trimite un mesaj scris de confirmare 
la numărul de telefon Utilizator 1(setare implicită). 
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 3.3 Activarea modului STAY 
 
Modul Stay permite utilizatorului să rămână în zona protejată după armarea sistemului. În 
modul Stay, sistemul nu declanșează alarma atunci când zonele programate pentru 
funcționare în acest mod sunt încălcate. Acest mod se folosește de obicei la armarea 
sistemului pe timp de noapte.  
 
Există două modalități de a activa modul Stay: 
• Automat – Acest mod este activat automat în cazul în care utilizatorul nu părăsește zona 
protejată (în cazul în care nu este încălcată zona Delay) în timpul numărătorii Exit Delay, la 
momentul armării sistemului. 
• Manual – Sistemul intră în modul Stay după ce utilizatorul deschide un alt meniu sau apasă 
tasta [STAY] și introduce o parolă valabilă din tastatura EKB2/EKB3. 
 
Nu se inițiază numărătoarea Exit Delay la activarea manuală a modului Stay. 
Starea modului Stay este indicată în fereastra principală al tastaturii EKB2. 
Modul Stay NU este activat atunci când sistemul este armat prin apel telefonic sau SMS. 
 
NOTĂ: La sistem poate fi activată opțional funcția Delay Zone Becomes Instant in Stay 
Mode (Zona de Temporizare intră instant în modul Stay). În acest caz, alarma va fi declanșată 
instant, fără numărătoarea Entry Delay, în cazul în care zona Delay este încălcată atunci când 
sistemul încă funcționează în modul Stay. Pentru a afla mai multe detalii, contactați 
instalatorul sistemului de alarmă. 
 
3.3.1 Armarea manuală a sistemului folosind tastatura EKB2, în modul Stay 
 
1. Navigați prin meniu folosind tastele P2 și săgeți și introduceți o parolă de utilizator 
valabilă din tastele numerice, pentru a arma sistemul manual în modul Stay: 
Cale meniu: 
P2 → ENTER STAY → [NNNN] → OK 
Valoare: [NNNN] – parola de 4 cifre 
2. După armarea cu succes a sistemului, acesta va trimite un mesaj scris de confirmare la 

numărul de telefon Utilizator 1(setare implicită). 
 

 
 
Pentru mai multe detalii privind dezarmarea și oprirea alarmei cu ajutorul tastaturii EKB2m 
vezi capitolul 3.2.5 Dezarmarea sistemului și oprirea alarmei folosind tastatura 
EKB2/EKB3 
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Armarea manuală a sistemului folosind tastatura EKB3, în modul Stay 
 
1. Armați sistemul manual în modul Stay folosind următoarea combinație din tastele [STAY] 
și numerice: 
Apăsați tasta [STAY] și introduceți parola de utilizator: 
[STAYnnnn] 
Valoare: nnnn – parola de 4 cifre 
Exemplu: STAY1111 
2.După armarea cu succes a sistemului, acesta va trimite un mesaj scris de confirmare la 
numărul de telefon Utilizator 1(setare implicită). 
 

 
 
Pentru mai multe detalii privind dezarmarea și oprirea alarmei cu ajutorul tastaturii EKB2m 
vezi capitolul 3.2.5 Dezarmarea sistemului și oprirea alarmei folosind tastatura 
EKB2/EKB3 
 
3.4 Indicațiile pentru alarmă și vizualizarea zonelor /protecțiilor încălcate 
 
În configurația implicită, sistemul efectuează un apel telefonic către Utilizatorul 1 în cazul în 
care se declanșează alarma. Răspunzând la acest apel, utilizatorul are posibilitatea de a 
asculta de pe mobil ce se întâmplă în aria din jurul sistemului de alarmă ESIM264. Această 
funcție este asigurată de un microfon (dacă e cazul) conectat la sistemul de alarmă ESIM264. 
Apelul telefonic este direcționat către următorul utilizator prestabilit (să-i spunem 
Utilizatorul 2) în cazul în care nu a putut da de utilizatorul 1 (“nu se află în zona de 
acoperire”, semnal “ocupat” sau nu răspunde la telefon). Procesul continuă până când la 
telefon răspunde unul din utilizatorii presetați, dar procedura nu mai este circulară în acest 
caz, adică sistemul nu revine automat la Utilizatorul 1 în cazul în care nu a dat de nici un 
utilizator. În plus, sistemul nu va lansa un apel telefonic către următorul utilizator din listă 
dacă l-a găsit pe utilizatorul anterior, dar acesta a respins apelul. Sistemul va înceta să mai 
inițieze apeluri către utilizator după ce este dezarmat. 
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NOTĂ: E posibil ca cel care a instalat sistemul dvs. de alarmă să fi programat sistemul astfel 
încât acesta să inițieze apeluri telefonice către următorul utilizator disponibil chiar dacă 
utilizatorul precedent a răspuns la telefon. 
 
 
SMS - În configurația implicită, sistemul trimite un mesaj SMS cu numărul zonei/protecției 
încălcate în cazul declanșării unei alarme. Mesajul SMS poate conține și un asterisc * lângă 
numărul protecției tamper încălcate în cazul în care încălcarea acestei protecții se datorează 
întreruperii conexiunii wireless între ESIM264 și un dispozitiv wireless (dacă există). 
 
Mesajul scris este trimis la Utilizatorul 1. Sistemul expediază mesajul scris următorului 
utilizator prestabilit (să-i spunem Utilizatorul 2) dacă nu poate da de primul utilizator 
(sistemul nu a primit o confirmare a expedierii cu succes a mesajului scris în 20 de secunde 
din partea destinatarului). Procesul continuă până când sistemul dă de unul din utilizatorii 
presetați, dar procedura nu mai este circulară în acest caz, adică sistemul nu revine automat la 
Utilizatorul 1 în cazul în care nu a dat de nici un utilizator. Sistemul va înceta să mai trimită 
mesaje scrise la utilizator după ce este dezarmat. 
 

 
 
Vezi inclusiv capitolul 2.6 Vizualizarea datelor de sistem. 
 
NOTĂ: E posibil ca cel care a instalat sistemul dvs. de alarmă să fi programat sistemul astfel 
încât acesta să trimită mesaje scrise către următorul utilizator disponibil chiar dacă 
utilizatorul precedent a primit mesajul. 
 
EKB2 - Mini-alarma încorporată în tastatura EKB2 și mini-alarma de la sistemul ESIM264 
(dacă există) emite sunete scurte continue în cazul declanșării alarmei. În plus, crește gradul 
de luminozitate de fundal a ecranului NCD și sistemul afișează un mesaj de alarmă (în 
funcție de tipul de zonă sau de protecție încălcată) pe fereastra principală a ecranului EKB2. 
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Mini-alarma poate fi anulată prin dezarmarea sistemului, folosind orice metodă. Navigați prin 
meniul următor folosind tastele OK și săgețile pentru a vizualiza zona sau protecția încălcată: 
Cale meniu: 
VEZI ZONĂ ÎNCĂLCATĂ: OK → VIOLATED ZONES → ONE 
1... 44] 
VEZI PROTECȚIE ÎNCĂLCATĂ: OK → VIOLATED TAMPERS → 
 
EKB3 - Mini-alarma încorporată în tastatura EKB3 și mini-alarma de la sistemul ESIM264 
(dacă există) emite sunete scurte continue în cazul declanșării alarmei. În plus, numărul 
corespunzător zonei încălcate este indicat de LED-ul aprins al zonei respective sau prin 
clipirea indicatorului LED SYSTEM (dacă zona încălcată este mai mare de 12). Numărul 
protecției tamper încălcate este semnalizat de indicatorul LED SYSTEM. Mini-alarma poate 
fi anulată prin dezarmarea sistemului, folosind orice metodă. Pentru mai multe detalii despre 
semnalizarea zonelor și protecțiilor încălcate pe tastatura EKB3, vezi capitolul 3.10 Indicații 
de depanare. 
 
În configurația implicită, sirena (dacă e prevăzută) emite un sunet de avertizare continuu timp 
de 1 minut în cazul declanșării unei alarme. Alarma în caz de incendiu este emisă prin sunete 
intermitente scoase de sirenă. Sunetul sirenei poate fi anulat prin dezarmarea sistemului 
indiferent de metodă. 
 
3.5 Ignorarea și reactivarea zonei încălcate 
 
Armarea sistemului este dezactivată dacă există cel puțin o zonă încălcată. Ignorarea zonei 
permite dezactivarea temporară a unei anumite zone încălcate și armarea ulterioară a 
sistemului de alarmă. 
 
EKB2 - Navigați prin meniu folosind tastele OK și săgeți pentru a anula o zonă încălcată sau 
mai multe zone încălcate: 
Cale meniu: 
Ignorați o zonă: OK → BYPASS → BYPASS LIST [1... 3] → ZONE [1... 44] → BYPASS 
Ignorați toate zonele: OK → BYPASS → BYP VIOLATED ZONES 
Navigați prin meniu folosind tastele OK și săgeți pentru a reactiva o zonă încălcată: 
Cale meniu: 
Reactivați o zonă: OK → BYPASS → BYPASS LIST [1... 3] → ZONE [1... 44] → 
Unbypass 
 
NOTĂ: Alternativa pentru reactivarea tuturor zonelor în același timp este armarea și apoi 
dezarmarea sistemului. 
 
EKB3 - Ignorați o zonă încălcată introducând următoarea combinație din tastele [BYPS], 
tastele numerice și tasta [#]: 
Introduceți numărul zonei și parola utilizatorului: 
[BYPSxxyyyy#] 
Valoare: xx – numărul zonei, domeniul de selecție – [01... 44]; yyyy – parola de 4 cifre 
Exemplu: BYPS051111# 
 
NOTĂ: Alternativa pentru reactivarea tuturor zonelor în același timp este armarea și apoi 
dezarmarea sistemului. 
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ATENTIE: NU este permisă ignorarea unei protecții tamper încălcate. Vă rugăm să refaceți 
protecția (de exemplu: închideți carcasa senzorului) înainte de a arma sistemul. 
 
3.6 Vizualizarea datelor de sistem 
1. Pentru a afla datele curente despre sistem, trimiteți următorul mesaj SMS pe numărul de 
telefon al sistemului de pe oricare din cele cinci numere de telefon prestabilite pentru 
utilizator: 
Text SMS: 
XXXX_INFO 
Exemplu: 1111_INFO 
 
2. Sistemul va trimite un SMS cu următoarele date actualizate pe numărul de telefon de la 
care s-a trimis mesajul de interogare: 
• data și ora setate în sistem; 
• starea sistemului (armat / dezarmat); 
• nivelul de intensitate a semnalului GSM; 
• starea alimentării de la rețea; 
• temperatura înregistrată de senzorul de temperatură în zona dimprejurul sistemului 
ESIM264 (dacă e cazul); 
• starea zonelor (OK/alarmă declanșată). 
 

 
 
3.7 Gestionarea informărilor periodice despre sistem 
 
1. În configurația implicită, mesajul SMS menționat la capitolul 3.6 Vizualizarea datelor 

de sistem este trimis zilnic pe telefonul Utilizatorului 1, la ora 11.00. 
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2. Pentru a programa o altă frecvență de expediere a SMS-urilor (în zile) și alte ore, trimiteți 
următorul mesaj SMS pe numărul de telefon al sistemului de pe oricare din cele cinci numere 
de telefon prestabilite pentru utilizator: 
Text SMS: 
XXXX_INFO:FF.TT  
Valoare: FF – frecvența în zile, domeniul de selecție – [0... 125]; TT – ora, domeniul – [0... 
23] 
Exemplu: 1111_INFO:2.15 (din 2 în 2 zile, la ora 15:00) 
 
3. Pentru a dezactiva trimiterea cu regularitatea a mesajelor scrise, trimiteți următorul mesaj 
SMS pe numărul de telefon al sistemului de pe oricare din cele cinci numere de telefon 
prestabilite pentru utilizator: 
Text SMS: 
XXXX_INFO:0.0 
Exemplu: 1111_INFO:0.0 
 
4. Sistemul va trimite înapoi un mesaj de confirmare pe numărul de telefon al utilizatorului de 
pe care s-a expediat mesajul. 

 
 
3.8 Vizualizarea informațiilor despre zone și ieșirile PGM 
 
1. Pentru a afla informații curente despre zone și ieșirile PGM, trimiteți următorul mesaj 
SMS pe numărul de telefon al sistemului de pe oricare din cele cinci numere de telefon 
prestabilite pentru utilizator: 
Text SMS: 
XXXX_STATUS 
Exemplu: 1111_STATUS 
 
2. Sistemul va trimite înapoi un mesaj către numărul de telefon al utilizatorului de pe care s-a 
expediat mesajul cu următoarele informații actualizate: 
• starea sistemului (armat/dezarmat); 
• starea zonelor și a ieșirilor PGM (ACTIVAT/DEZACTIVAT); 
• textele alarmelor declanșate pentru zone; 
• denumirile ieșirilor PGM. 
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3.9 Gestionarea datelor despre temperatură 
 
1. Dacă aveți un sistem prevăzut cu senzor de temperatură, sistemul vă poate transmite un 

mesaj SMS cu nivelul temperaturii în cazul în care se depășește limita minimă sau 
maximă de temperatură. Acest SMS este trimis doar Utilizatorului 1. Setarea implicită a 
sistemului este cu această funcție dezactivată. 

 

 
 
2. Pentru a activa sau a programa valori limită diferite pentru temperatură, trimiteți următorul 
mesaj SMS pe numărul de telefon al sistemului de pe oricare din cele cinci numere de telefon 
prestabilite pentru utilizator: 
Text SMS: 
XXXX_TEMP:MIN:MAX 
Valoarea: MIN – limita minimă de temperatură în oC, domeniul de selecție - [-55... 125]; 
MAX – limita maximă de temperatură în oC, domeniul - [-55... 125] 
Exemplu: 1111_TEMP:-15:30 
 
3. Pentru a dezactiva funcția de expediere SMS pentru temperatură, trimiteți următorul mesaj 
SMS pe numărul de telefon al sistemului de pe oricare din cele cinci numere de telefon 
prestabilite pentru utilizator: 
Text SMS: 
XXXX_TEMP:0:0 
Exemplu: 1111_TEMP:0.0 
 
4. Sistemul va trimite un SMS de confirmare către numărul de telefon de pe care s-a expediat 
mesajul scris. 
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 3.10. Indicatii de depanare 
 
EKB2 - Mesajul TBL afișat în partea de jos stânga a ferestrei principale indică prezența unor 
defecțiuni la sistem. Pentru a afla mai multe despre o anumită problemă la sistem, deschideți 
secțiunea de meniu TROUBLES (DEFECȚIUNI). În tabelul de mai jos se face o descriere a 
fiecărei probleme legate de sistem. 
Cale meniu: 
OK → TROuBLES → T [1... 6] 
 

 
 
EKB3 - Aprinderea indicatorului LED SYSTEM de culoare galbenă înseamnă defecțiuni de 
sistem. Indicatorul LED SYSTEM poate indica următoarele, conform tabelului de mai jos. 
 
INDICATOR LED SYSTEM Descriere 
Luminează constant Una sau mai multe zone sau protecții tamper 

sunt încălcate; alte probleme de sistem 
Clipește intermitent Una sau mai multe zone de protecție mare 

sunt încălcate 
 
Pentru a afla mai multe despre o anumită problemă la sistem, introduceți comanda A. După 
aceasta, sistemul va activa indicatoarele LED pentru zone timp de 15 secunde. În tabelul de 
mai jos este descrisă fiecare indicație LED. 
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Pentru a afla care zonă sau zonă de protecție mare a fost încălcată, introduceți comanda A. 
Pentru a afla care protecție tamper a fost încălcată, introduceți comanda C. 
A. Indicarea defecțiunii la sistem – dați comanda: 
[CODE#] 
B. Indicarea încălcării unei zone de protecție mare – – dați comanda: 
[CODE1] 
C. Indicarea protecției tamper încălcate – – dați comanda: 
[CODE2] 
 
Numărul de zone de protecție mare sau e protecții tamper încălcate poate fi calculat folosind 
tabelul de mai jos, conform formulei: numărul secțiunii B a LED-ului de zonă + numărul 
secțiunii A a LED-ului de zonă. 
Exemplu: LED-ul nr. 3 din secțiunea A clipește intermitent, în timp ce LED-ul nr. 8 din 
secțiunea B luminează continuu. Conform tabelului e mai jos, LED-ul nr. 8 corespunde 
numărului 18, prin urmare 18 + 3 = 21. 
Rezultat: Zona de protecție mare sau protecția tamper are numărul 21. 
 

 
 
3.11 Controlul aparaturii electrice 
 
SMS - Sistemul dumneavoastră este prevăzut cu 4 sau mai multe ieșiri PGM destinate 
conectării și controlării diferitelor aparate electrice. Astfel, aveți posibilitatea de a comanda 
porți de garaj, de a deschide și închide centrala de încălzire din locuință, instalația de 
iluminat, sistemul de climatizare, de a reconfigura senzorii de fum, etc. Ieșirile PGM trebuie 
configurate de instalatorul sistemului de alarmă înainte de a folosi. 
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1. Pentru a activa o anumită ieșire PGM, trimiteți următorul mesaj SMS pe numărul de 
telefon al sistemului de pe oricare din cele cinci numere de telefon prestabilite pentru 
utilizator: 
 
Text SMS: 
XXXX_Cn:ON sau XXXX_OutputName:ON 
Valoare: Cn – numărul ieșirii PGM, domeniul de selecție – [C1... C44] 
Exemplu: 1111_Pump:ON 
 
2. Pentru a dezactiva o anumită ieșire PGM, trimiteți următorul mesaj SMS pe numărul de 
telefon al sistemului de pe oricare din cele cinci numere de telefon prestabilite pentru 
utilizator: 
Text SMS: 
XXXX_Cn:OFF sau XXXX_OutputName:OFF 
Valoare: Cn – numărul ieșirii PGM, domeniul de selecție – [C1... C44] 
Exemplu: 1111_C2:OFF 
 
3.Sistemul va trimite un SMS de confirmare către numărul de telefon al utilizatorului de pe 
care s-a expediat mesajul scris. 

 

 
3.12 Pornirea / oprirea aparaturii electrice pe o perioadă determinată 
 
1. Pentru a porni instantaneu o anumită ieșire PGM și pentru a o menține în această stare 
pe o perioadă determinată de timp, expediați următorul SMS pe unul din cele cinci 
numere de telefon prestabilite pentru sistem: 
Conținutul mesajului SMS: 
XXXX_Cn:ON:hr.mn:sau XXXX_OutputName:ON:hr.mn:sc 
Valoare: Cn – numărul ieșirii PGM, domeniul de selecție – [C1... C44]; hr – ore, domeniu 
– [00... 23], mn – minute, domeniu 
– [00... 59]; 
sc – secunde, domeniu – [00... 59]. 
Exemplu: 1111_Pump:ON:12:30:15 
 
2. Pentru a porni instantaneu o anumită ieșire PGM și pentru a o menține în această stare 
pe o perioadă determinată de timp, trimiteți următorul mesaj SMS pe numărul de telefon 
al sistemului de pe oricare din cele 10 numere de telefon prestabilite pentru utilizator: 
Conținutul mesajului SMS: 
XXXX_Cn:OFF:hr.mn:sau XXXX_OutputName:OFF:hr.mn:sc 
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Valoare: Cn – numărul ieșirii PGM, domeniul de selecție – [C1... C44]; hr – ore, domeniu 
– [00... 23], mn – minute, domeniu 
– [00... 59]; 
sc – secunde, domeniu – [00... 59]. 
Exemplu: 1111_C3:OFF:13.25:56 
 
3. Sistemul va trimite un SMS de confirmare către numărul de telefon al utilizatorului de 
pe care s-a expediat mesajul scris. 

 

 
 
 
4. Dacă sistemul de alarmă este conectat la stația de monitorizare 
Funcțiile de mai jos sunt dezactivate automat sau pot fi dezactivate de instalator atunci când 
sistemul este conectat la o stație de monitorizare: 
• Conformarea prin SMS la armarea, dezarmarea și oprirea alarmei prin apel telefonic,SMS, 
tastatura EKB2/EKB3, butonul iButton®, cheia electronică EWK1 wireless; 
• Semnalizarea alarmei prin apel telefonic; 
• Semnalizarea alarmei prin mesaj SMS; 
• Indicarea denumirii zonei / protecției tamper încălcate prin SMS; 
• Indicarea temperaturii prin SMS; 
• Transmiterea regulată a datelor de sistem prin SMS; 
• Indicarea căderii/revenirii tensiunii prin SMS. 
 
NOTĂ: Pentru configurarea și controlul deplin al sistemului, vezi manualul de instalare 
ESIM264 disponibil pe www.eldes.lt/en/download 


